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En membria del professor Alexandre Sanvisens (1918-1995)

El passat dia 7 d'abril mon a Barcelona el professor Alexandre
Sanvisens I Marfull, catedrAtic de la nostra Universitat I dega ho-
noran de la Facultat de Pedagogia. Format interlectualment al costat
de Tom As Carreras i Artau, s'incorpora com a professor de la Facultat
de Filosofia i Lletres el curs 1942-43 i es va integrar a la secci6
de Pedagogia tan bon punt fou restaurada.

Treballador infatigable, autor prolific, mestre d'innombrables ge-
neracions universitAries, promotor i director de rntiltiples tesis i

treballs cientif ics; educador de soca-rel, rector de la Universitat
Laboral de Tarragona, esperit liberal i tolerant, conjuminà la tradicid
filosOfica catalana -aquella Escola Barcelonina de Pensament de
Marti d'EixalA i Llorens i Barba, representada, en el nostre segle,
per Serra Hunter, Xirau, Mirabent, Eugeni d'Ors, Roquer i els mateixos
germans Carreras i Artau- amb una acurada tendencia a la innovaci6
i obertura intel-lectual. Aixi el seu realisme aristotelic inicial s'adobA
amb els nous corrents de pensarnent com la cibernAtica i la teoria
general de sistemes.

Partidari d'una interpretació humanistica de la cibernetica tal
corn es palesa en la seva Cibernetica de lo humano-aplec de treballs
anteriors que foren recopilats l'any 1984- estructura un enfocarnent
que percep l'educaci6 corn un sistema integrat per un conjunt
d'elernents interrelacionats i que tendeixen a un mateix fi.

Mes enlIA d'aquest plantejament certament creatiu i innovador
-que ha generat, d'altra banda, un ric horitz6 de possibilitats meto-
dologiques per a l'estudi de les diverses ciencies humanes-, el
professor Sanvisens va conrear altres esferes i Ambits del coneixe-
ment. Ell rnateix va distingir en la seva activitat docent i investiga-
dora diverses linies de pensament i de treball. En efecte, al costat
del vessant sistemocibernetic, trobem una preocupaci6 per les questions
teOriques I filosOfiques de l'educaci6 i un interes manifest pels temes
sociolOgics. aixi corn una clara orientaci6 pedagOgico-comparativa
i una inequivoca vocaci6 historicista.

Interessat des de la seva joventut pels metges-filefofs, no oblidà
mai la dimensi6 filosOfica i histOrica del pensament. Justament en
els darrers temps havia tornat a les seves preocupacions originals.
En aquest sentit Temps d'EducactO -que comptà des del primer
moment amb el seu suport i la seva col. laboraci6- publicarà en el
proper nOrnero 14. a manera de reconeixernent public i hornenatge,
un dels seus Oltims treballs inedits sobre el doctor Letamendi i

l'educaci6 socinl
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Alexandre Sanvisons -seguint les petjades de Joaquim Xirau-
imbricA la pedagogia universitaria amb el moviment de Renovacig
Pedagogica Catalana, que durant molts anys havia fet carni al marge

indepentment de la universitat Per aix6 -molt encertadament- se
l'ha qualificat de pedagog de la transicig, car va saber impulsar
una ciència pedagggica al sevei d'una societat plural i democratica.
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Monografia:
A L'ENTORN DE L'EDUCACIO I
EL MEDI. ELEMENTS PER A
L'OBERTURA DEL CONCEPTE
D'EDUCACIO AMBIENTAL
Coordinadora: Pi lar Heras i Trias



Presentació
Pi lar Heras i Tries *

En proposar-nos, des d'aquest nOmero tretze de la revista, de
tractar el tema de l'Educaci6 Ambiental la nostra primera intenci6
va ser la de presentar les noves aportacions a aquesta practice
educative. Voliem que les autores i els autors dels diversos articles
ens donessin pistes d'actuacid, direccions a seguir, perspectives
de futur pei aquesta mena d'educaci6 que des de fa un parell de
decades, almenys, es citada en tota mena de discursos que sonen
a actualitat.

La pregunta obligada a fer-nos era: cap a on va l'Educaci6
Ambiental? Ja han passat més de vint anys de la Conferencia
d'Estocolm (1972) i ja en portem dos de Ilargs d'ence de la Con-
f erencia de Rio (1992) i alguna gent continua pensant que fer
Educacid Ambiental és portar la mainada a fer excursions, treure-
la de l'escola, portar-la al camp o a la muntanya... Estem en mig
d'una crisi ambiental de dimensions molt importants, el medi en el
seu conjunt este en una situaci6 de problematitzaci6 greu, tot es
planteja en termes d'incertesa i d'inseguretats, i apareixen tOpics
molt perillosos ref erits, per exemple, a l'anomenada sobrepoblaci6
amb les consegbents soluoions esquernatiques i estereotipades, a
la comercialitzacid en tints de verd de productes de la industrialitza-
cid, o a la formaci6 medioambiental gerencial, d'elits... La mateixa
idea d'Educacid Ambiental esdeve, fruit d'interpretacions perverses
i de pedacos malintencionats, una mena de confusid que acaba
buida de continguts. Justament ara que l'Educacid Ambiental es
troba en el mes alt esgla6 de la moda.

Precisament are, despres de la gran expansi6 d'aquelles idees
que conferien a l'Educacid Ambiental un carecter de resposta i fins
de solucid a la crisi ambiental, si més no, de carecter etic, sembla
el moment de tornar-nos a girar cap a l'accid de cada dia I veure
de quina Educaci6 Ambiental parlem, si realment del que parlem

Professora titular dc Pedagogia ambiental (universitat de Barcelona) Participa
en la formacie de professorat a les universitals publieues de Nicaragua El Salvador
Ha participat en el FOrum Global de Rio de Janeiro. luny de 1992 Treballa en I EAT.
en Farnbil de I educacid social i la pedagogia social

Adreca professional Dep THE. DivisiO de CCEE Universital de Barcelona Ba Idiri
Reixac. s/n 08028 Barcelona Tel 440 92 00. ext 3380 Fax 334 91 93

/111111111111111111111111111111111
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es d'Educacid Ambiental o si hem encabit en aquest sac massa
coses o massa poques

L'Educacid Ambiental, per& ha tingut té moments i realitzacions
de gran lucidesa Grades a la feina feta per molta gent andnima
que ha ensenyat una determinada sensibilitat a nenes I nens a través
del medi, grades a la voluntat de conservació d'un equilibri neces-
sari mantingut per la tossudesa d'algunes c )munitats en Moos corn
ara l'India o l'Amazdnia, per cilar-ne algun, grades, Lambe, i malgrat
tot, a propostes de reforma dels sistemes educatius on el medi ha
estat un protagonista més dissimulat en assignatures o travessant
els curricula, grades a una reflexid que no s'ha aturat, a compro-
misos de diverse indole, etc., avui ens podem questioner el qua i
el corn, el perque i el per a qui d'aquesta controvertida educed&

A Catalunya, a diversos indrets d'Europa i als racons més insos-
pitats del men, un incomptable nombre de persones mogudes per
diferents motius s'han embrancat en una tasca que té corn a de-
nominador comil reducacid i una relaci6 complexa amb l'entorn.
Totes aquestes accions han donat Hoc a diverses interpretacions
d'educacid en relacid amb el medi.

Des de la diversitat dels enfocaments tedrics, des dels diferents
i a vegades contraris posicionaments politics, des de rarnpli ventall
de possibilitats disciplineries, des de nivells d'analisi molt variats,
des de propostes didactiques varies.... el debat sobre la validesa
de rEducacid Ambiental feta i roportunitat de continuar educant en
relecid (a favor, mitjancant, etc.) al medi continua obert. Per aixd
ens ha semblat que moltes de les aportacions que podien enriquir
aquest debat havien d'ajudar precisament a obrir, més si cap, el
concepte d'Educacid Ambiental, tot plantejant fisures que permetin
aclarir que no es tracta ni d'una consigna facil ni d'una recepta
eficac ni d'un concepte monolitic, sind d'un entramat complex en
el qual respecie humane, educadora i educanda, hi té molt a pensar,
a dir i a fer

En aquesta linea hem volgut plantejar, sense perdre la perspec-
tive de futur, ans al contrari, amb Line visid prospective i amb aquella
dosi d'utopia que acompanya moltes propostes educatives que
miren més enlla de l'oportunitat de fer nornés alld que ara i aqui
es possible, nou itinerans diferents, fruit de reflexions i de prec-
tiques diverses que entre tots poden propiciar una mes gran ober--
tura de mires a les propostes pedagdgico-ambientals. Conscients,
nerd. que no son els Onics itineraris que s'haurien pogut proposar.

En primer lloc, José Antonio Caride ens ajuda a recordar el cami
fet per l'Educaci6 Ambiental a nivell internacional i a traves de la
histdria. Enllaca aquella cnsi mundial de reduced& anunciada i
analitzada per Coombs (19)5-1990), amb la crisi ambiental, en
caracteritzar-les corn a crisis parer leles en un interessant recorre-
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gut que aboca cap a la consideracid de la trajectdria de l'Educaci6
Ambiental (EA) vers la institucionalitzacid en els sisternes educatius
El mare de la reforma educativa espanyola, la relacid entre les
polftiques educatives i les ambientals, la cooperacid social, entre
altres aspectes, fins al tractament de l'EA corn a educacid per a
tothom permeten resituar aquesta educaci6 en la interessant tes-
situra de la pedagogia de la pregunta.

El segon itinerari ens l'ensenya Manel Cervera, el qual ens guia
en un recorregut pels continguts i per la metodologia d'una Educacid
Ambiental del passat, del present i del futur, cap a una educacid
assentada en unes bases de practica quotidiana, de la vida de cada
dia i del coneixement cientific. La necessitat d'ampliar, corn s'ha
anat fent, els Ambits de l'Educacid Ambienta! més enlla de l'escola,
en el temps Iliure, en l'educaci6 de persones adultes, mitjangant
i en les organitzacions no governamentals, etc., completen una visi6
sdlida i amb sensibilitat del medi natural sense circumscriure l'EA
names a la natura.

Una converse amb Michela Mayer ens permet d'endinsar-nos en
l'experiancia d'una activitat practica a niveH escolar a Europa. El
projecte ENSI ens possibilita l'analisi i la reflexi6 sobre l'encert
d'algunes propostes aparen,ment innovadores perd que no funcio-
nen en l'Educacid Ambiental. Recordar la complexitat, la diversitat
del medi i de l'educaci6 ens col.loca, corn a ensenyants, en el dificil
Iloc de l'acceptacid de l'altre (alumnat, en aquest cas), conferint
aixi a aquesta situacid la caracteristica de l'autocritica, tan neces-
saria per avangar. La certesa que tot és incert i que en educacid
les coses no sOn previsibles, acaba sent una proposta altarnent
innovadora encara que plantejada en termes senzills i entenedors.

La necessitat de situar la recerca en l'Educaci6 Ambiental ens
arriba per rnitja del recorregut que Ramon Lara ens brinda per veure
corn en temes rnedioambientals l'accid i la recerca sOn dues indi-
cacions d'una mateixa direccid. El compromis, la implicaci6, la
reflexid tantes vegades esmentats, troba en el terreny de l'Educacid
Ambiental un concepte clau: el de la Recerca-Accid, que l'autor
exemplifica molt clarament en la narracid de la participaci6 espa-
nyola en el projecte ENSI, ja esmentat.

El tomb que ens proposa Teresa Romana, podria fer capgirar
moltes de les propostes de l'EA. Reprendre l'humanisme corn a
referent de l'actuacid de l'esoecie i de l'analisi que es fa de la nostra
relaci6 corn a humans amb el mdri, gira l'enfocament tries bio-
ecoldgic que basa l'Educaci6 Ambiental

Dos models de racionalitat sOn els que, segons Pablo A. Meira,
marquen dos models d'Educacid Ambiental, dues comprensions de
la crisi ambiental i dues maneres d'entendre el desenvolupament
sustentable. L'autor ens condueix per un itinerari on el posiciona-

11
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ment no te excuses: la racionalitat instrumental-tecnolOgica aboca
a una mena de visid dels problernes ambientals, mentre que la
racionalitat ecolOgica qUestiona radicalment el model sOcio-econO-
mic dominant que problematitza el medi. Un debat de tons sOcio-
politic amb consequencies per a l'Educacid Ambiental.

L'itinerari que fa set, per Pi lar Heras i Trias, propose repensar
el mateix concepte d'EA a la Ilum de l'intercanvi, entre palsos i

cultures diferents, que suposa la cooperaciO educative internacional
entre el Nord i el Sud. La realitat desigual en termes rnedio-ambien-
tals, els desequilibris, el desenvolupament econdmic, entre altres,
s6n aspectes que obliguen a canviar el punt de vista per part de
l'Educaci6 Ambiental tal i corn l'hem estat olantejant a Occident.

Els dos itineraris darrers ens retroben amb dues persones, his-
tongues en el camp de la pedagogia en la seva preocupaci6 per
l'Educaci6 Ambiental. Maria Novo i Jaume Sureda, amb la col.laboraci6
d'Ana M. Calvo, ens fan aterrar en una realitat propera i coneguda
per a qui, com nosaltres, habita prop de la Mediterrania: el fenomen
turistic. Corn educar, a qui educar, que educar en referencia al
turisme? Clue suposa l'impacte del turisme en la vide actual i corn
afecta el medi? El paper de l'Educaci6 Ambiental en el binorni
turisme-medi es un paper ampli, perO definit; no perfilat en un nivell
extrern de concrecid, perO significatiu que, per a Maria Novo re-
quereix un proces en el qual cal atendre la problematitzaci6 (tot
i que en remarca aspectes positius) i a un marc de referéncies extens
que defineixen el seu enfocament de la relacid educacid-medi; per
a Jaume Sureda i Ana M. Calvo, en canvi, aquest paper es planteja
en termes de disseny d'estudis i d'actuacions, previa analisi de les
multiples possibilitats. Ambd6s recorreguts atenen un objefniu comO,
encara que possiblernent amb interpretacions no identiques: el
desenvolupament sostenible.

En definitive, velles i noves ternatiques per a un concepte no
acabat que es defineix dia a dia i que té corn a principal valor el
dinamisme que l'acci6 educative permet.
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L'Educació Ambiental en el sistema educatiu.
Problem Mica i alternatives en clau de Reformes
Jose Antonio Caride Gomez*

En la decade de l'Educació Ambiental

ConsideTada corn una resposta urgent a problemes que es rnani-
festen en temps de crisi, l'EducaciO Ambiental ha estat catalogada
corn una nova mode, tot i que rnatisant-ne Ia necessitat per trans-
former les relacions de la humanitat arnb el seu entorn (Sequeiros,
1993). En general, amb una visiO comuna a no pocs autors, es
considera que les seves aportacions sorgeixen amb la recent pre-
ocupaciO mundial per establir estrategies educatives orientades a
la preservaciO del medi ambient i, per extensiO, a una millora pro-
gressive en les condicions de la vide planetaria, tot i ser en el context
d'un moviment ambientalista puixant des del qual es reclarnen res-
ponsabilitats politiques i practiques compromeses amb la prevenciO
i/o soluciO dels problemes ecolOgics, en confluencia amb l'adopciO
de models alternatius en el desenvolupament economic i social dels
pobles.

Que aixO succeeixi sense obviar que l'educaciO sempre ha estat,
d'una manera o d'una altra, Iligada al medi ambient (Giordan. 1993),
ha contribuIt a fixar els origens de l'EducaciO Ambiental en l'acciO
concertada que empren la comunitat internacional a partir dels anys
seixanta, sota l'auspici de Nacions Unides, en que destaca el prota-
gonisme de la Conferencia sobre el Medi Ambient Hume (Estocolm,
juny de 1972) en la promociO d'una consciencia des de la qual
emprendre un programa educatiu interdisciplinar, dins i fora de les
escoles que abraci tots els graus de l'ensenyament i dirigit a tots,

Professor titular de Pedagogia social a la Universitet de Santiago de Compostel la
Director del Departament de Teona I HistOria de l'EducaciO Realitia treballs de recerca
en temes relacionals amb l'Educacie a Galicia. el desenvolupament comumlen, tanãlisi
di conlextos I els temps educatius, entre d'altres En relacto a I Educacio Ampiental
en ;a qual desenvolupa la soya tasca docent. Ira coordinal Ia publicaciO del text
Educacion Ambiental realidades y perspectives ( rorculo Eds )

Adreca professional Departarnento de Teoria e Historia de la Educacion Facultad
de Educacirm Campus Universitano. s/n Universidad de Santiago de compostela

15706 Santiago de Cornpostela
Telefon (981) 563100. ext 3754
Fax (981) 521581
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joves adults, perque aquests sapiguen quines accions poden
portar a terme en la mesura de les seves possibilitats, per adrni-
nistrar I protegir l'entorn.

Corn es sabut. la UNESCO I el PNUMA van forrnahtzar aquesta
proposta creant. i'any 1975, el Programa Internacional d'EducaciO
Ambiental (PIEA), alhora que es convocaven conferencies I semi-
naris regionals destinats a aprofundir en els principis, objectius
estrategies d'acciO en materia educativo-ambiental. avalats en el
seu conjunt per la primera Conferencia Intergovernamental sobre
EducaciO Amb.ental. celebrada a Tbilisi (Georgia. octubre 1977).
Amb la mediaciO d'importants esdeveniments d'abast internacional,'
d'un balanc que compren gairebe vint anys, pot deduir-se que el
PIEA ha contribuit a promocionar rEducacid Arnbiental a 160 palsos.
ha repartit material didactic a més de 150.000 institucions particu-
lars, ha corlaborat en la formaciO de més de 30.000 responsables
de rensenyament ha distribu'it un butlieti en diverses IlengOes
(Contacto)

De manera complementaria. corn a expressiô de la seva diver-
sitat, rEducaciO Arnbiental ha rnultiplicat les seves actuacions per
iniciativa de les Adrninistracions pObliques, Organismes no Gover-
narnentals, Fundacions. centres educatius, rnovirnents ecologistes.
empreses. rnitjans de cornunicaciO social, etc . a través d'una creixent
tasca Ce projecciO social- ediciO de publicacions. preparaciO de
recursos audio-visuals. realitzaciO de programes formatius i infor-
matius. celebraciO de Congressos i Trobades. dotaciO d'infrastructures

equipaments especifics. qualiticaciO d'especialistes (docents
tecnics)... a practicament tot el mOn -encara que amb resultats
desiguals- fins al punt de fer cada vegada més versemblant el fet
que estem assistint a la decada dels anys 90. al -Decenni Mundial
per a rEducaciO Arnbiental- tal corn es va proclamar en el Congres
Internacional sobre educacio i ForrnaciO ambientals de Moscou
Sense cap dubte. quan la lectura es fa en aquests termes. associar
I Educacib Arnbiental a una tasca rec.ent acaba resultant justificable
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Una alternativa amb rerefons historic: l'ambient en les uto-
pies pedagbgiques

Malgrat tot, cal advertir que les relacions educaci6-arnbient han
de ser contemplades amb profunditat histOrica. Corn rernarca Tanner
(1984), no manquen proves d'aquesta mena de preocupacions en
el folklore de nombroses tribus o races, a la Bib lia i altres escrits
de l'Antiguitat. En un passat més prOxim, hem de destacar que a
partir del segle XVII es quan la noci6 de ,,rnedi» passa a ser un
dels components essencials de l'esperit modern, inicialment present
en l'educaci6 a través de missatges quP cc,.ividen a preparar-se
per a la vida conforme als ensenyaments de la natura; a aquests
s'afegeix, posteriorment. propostes que exalcen les virtualitats peda-
gOgiques d'una educaci6 en la natura. Del conjunt de les .seves
aportacions queden testimonis en l'obra de Rabelais, Vives, Come-
nio, Rousseau, Pestalozzi, FrOebel i, amb dimensib més collectiva,
en el moviment heterogeni que identifiquern corn Escola Nova (des
de Claparede o Decroly fins a Freinet). Al parer de Giolittto (1984:
116),

"la escuela nueva perfecciona las lustificaciones pedag6gicas del
estudio del medic). Segun ellos, el medio incite, estirnula. Su funciOn
es crear la necesidad a partir de la cual nacere el interes y se
desencadenara la acci6n. Experiencia en 01 medio, la acciOn no sOlo
permite la adquisiciOn de conocimientos perfectarnente integrados
y directarnente operativos, sino tambien la formaciOn intelectual y
elective del Mho"

En el pensament i en l'accib pedagOgica que postulen els re-
formistes, el rnedi transcendeix la consideraci6 d'allO que ha de ser
conegut o irnitat2 per esdevenir una opci6 rnetodolOgica orientada
a renovar les escoles i les seves practiques corresponents. D'ella
provenen marges d'utopia i realitat que amb el ternps fins i tot han
estat traslladats als diversosireiterats intents de Reforma Educativa
irnpulsats per instancies of icials, molts dels quals han atorgat al
medi ambient una importancia decisiva per al desenvoluparnent dels
processos educatius, be corn a font d'estirnuls (paidocenosi), recurs
d'aprenentatge, ambit de formaci6 intellectual i/o afectiva; corn a
oportunitat per a l'obertura de les escoles al seu entorn, o corn a
suport irrenunciable per estructurar i estendre el saber. D'altra

(2) En el discurs de les pedagogics naturahsta intuitiva molt significativament a
la visie romanhca sensible quo sexpressa a l'obra de Jean Jacques Rousseau
la Nature Per danoint de tot corn a primers veritable mestra. cami de Ilibertat
per a la ,econcili,c0 la fehmtal de I home

15



banda, es comencen a insinuar algunes bases d'allO que avuliden
tifiquem corn Educacio Ambiental en la formulaciO de principis que
destaquen la importancia de l'autonornia personal, el treball coope-
ratiu, la utilitzaci6 de matodes actius, l'acci6 critica orientada a
elaborar projectes i resoldre problemes, la relaciO amistosa entre
educadors i educands, el coneixement globalitzat, el valor de la
solidaritat (Caride, 1991). En definitive, fets i idees cn els quals es
fa explicita l'aspiracig a una escola i una educaci6 diferents, corn-
promeses amb la vida d'un present i d'un futur millors.

Tot i aixO, fins que la voluntat d'ensenyar la i en /a natura no
transfereix expectatives d'educar i ensenyar per a la natura, corn
a responsabilitat indulda, reconeguda i fins i tot exigida, les rela-
cions educaciO-ambient no adquireixen un significat concorde amb
el que des de fa anys conceptualitzern, en sentit estricte, corn
educaci6 ambiental: un marc alternatiu per a la reflexi6 la praxi
educatives en el qual les inquietuds pedagOgiques es tradueixen
en una preocupaciO decidida per la conservaci6 del planeta i les
connexions que amb aquest fi eslableixen els homes amb els seus
ecosistemes. En aquest sentit, coincidim amb Colom (1993) que
l'apariciO recent de l'educaci6 ambiental no s'ha de confondre amb
les classiques relacions que l'educacig, tant des d'una perspective
tbOrica (Pedagogia) corn des del seu vessant més practicista (l'es-
cola) ha mantingut arnb el medi ambient, per afirmar que, en tot
cas, la novetat es l'Oltima de les relacions establertes, en postular
els valors ambientals corn a orientaci6 i guia de l'acciO educative.

Per a aquesta educaciO, en la qual s'accepta el desafiarnent
huma de buscar sortides a la cnsi ambiental -corn a tema i problema
del nostre temps- passen a un primer pla actituds i valors emergents
en l'arnbit d'una nova Otica personal i social. Amb ella es pretén
substituir la predominant centralitat de l'home (tradiciO antropocen-
trica) per la de la vide (paradigma biocentric) un cop s'han dipositat
certes esperances en la possibilitat d'adoptar estils de desenvo-
lupament econOrnic i social ecolOgicarnent desitjables i sostenibles.
Es a dir amb capacitat per satisfer les necessitats de les gene-
racions del present sense comprometre aquelles que raonablement
han de tenir les del futur, amb nivells de justicia i equitat social
constatables a escala planetaria. Una gOestiO per a la qual [actual
vice-president dels Estats Units, Al Gore (1993) ja va anticipar una
ooble exigéncia: transformar les bases ideolOgiques de la societat
contemporania i aconseguir un grau de consens suficient sobre la
necessitat de canvis protunds. En definitiva, perque, corn expressa
Caduto (1985), d'alguna manera cal aconseguir en molt poques
generacions que la societat en el seu conjunt adopti valors i con-
ductes que beneficrin l'ambient Pensern que tambe en benefici
legitim d'homes i dones, sempre que no renuncrin a harrnonitzar les
noves virtuts Obliques amb la recerca inconclusa de la felicitat.
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Educació i ambient: crisis paralleles

Assurnir que l'Educaci6 Ambiental constitueix un plantejarnent
alternatiu -o, si 'Ties no, complernentari- a formes tradicionals d'entendre
i conduir les relacions entre l'Educaci6 i el Medi Ambient, hauria
de fer molt més explicit el parallelisme entre les seves crisis res-
pectives. Totes dues mundials i prou diagnosticades al.ludint a
problemes, perdues i deterioraments concrets en cada cas. Corn
expressa Singh (1992) referint-se en aquest rnOn que canvia, sOn
dimensions que es plantegen de manera simultania i interrelacio-
nada, tenen un abast universal i semblen precipitar-se cap al futur
amb una velocitat sorprenent.

A l'escola i, per extensiO, als sistemes educatius, es presenta
corn una crisi de confianca que ha portat a l'extrern de negar les
bondats de l'educaciO rnateixa (Coombs, 1985) amb evidencies
pertorbadores greus i plena de facetes que no mostren, despres
de més de v.int anys, la més minima evidencia d'estar desapareixent:
de manera -insistira Coombs (1990: 100)- que

"lo que necesita el mundo de la educaci6n (y lo necesita lo antes
posible) no es simplemente mas 'mini reformas e innovaciones. sino
reformas mucho más vastas, profundas y radicales que hagan temblar
los cimientos de nuestros sistemas educativos. tan ligados a la tra-
diciOn.,.

A nivell ecologic, Os una crisi que coincideix amb percepcions
i fetS que revelen arnenaces antropogeniques a la integritat i la
renovaciOfutura de les interaccions horne-societat-biosfera, en aspectes
que Cian des de la diversitat biolOgica o la preservaci6 dels recursos
naturals mes elementals (aigua. aire, sOl...) fins a la salvaguarda
dels drets inalienables que sOn a la base del gaudi d'una vide digna
per part de tota l'especie humana.' En tot cas, sOn circumstancies
en les quals s'encasten aspectes que no nornes han activat els limits
del creixernent, la incertesa i el risc social; a mes, han situat els
individus davant del repte antropolOgic de confrontar els costos de
la civilitzaci6 amb els de la seva prOpia supervivencia. En paraules
d'Octavio Paz:

(3) Sobre la crisp ambient& Eric Ashby (1981) diterencia. potser amb mbs sagamtat
que la maioria dels obt-,ervadors entre una Crun I un rounlent critic Al ;ion parer
el que estem experimentant es un moment critic I deciar a a favor de la soya
argumentacIO que els humans la no podem eludir mire la resta de la nostra histeria
sobre la Terra amb problemes de poblacio de recursos. de contarnmacio El
moment critic es seniillament condiciO existencial. la crist es en la reaccie
humana En aquest mateix sentit. vegeu l'obra d'L K Caldwell (1993)

.
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El siglo se cierra con muchas interrogaciones Algo sabemos sin
embargo la vida en nuestro planeta corre graves riesgos Nuestro
irreflexivo culto al progreso y los avances mismos de nuestra lucha
por dominar a la naturaleza se han convertido en una carrera

Afegirem recordant Carson (1962) que tambe després de vint
anys la primavera roman en silenci.

En l'encreuament d'ambdues crisis, que s'amplien a unes altres
de més o menys conjunturals i amb impacte histOric desigual (en
l'ordre politic, econdmic, moral, religios, etc.), l'EducaciO Ambiental
ha arribat a catalogar-se corn una oportunitat sblida per insistir en
l'encalcarnent a les formes classiques d'educar en societat, habi-
tualment tan proclius al fracas de les persones institucions que
les articulen. I que, pel que fa a les realitats ambientals, s6n fra-
cassos que s'han projectat en la distancia i en la inhibici6 davant
de problernes apressants, quan no en una incapacitat manifesta per
contribuir a una major compatibilitat entre la ciencia i la consciencia
arnbientals.

Per tot plegat, subscrivim amb Giordan (1993: 186) que l'EducaciO
Arnbiental no pot renunciar a inspirar un movimiento de renovaciOn
orientado a combatir la monotonia y la esterilidad producida muy
frecuentemente por la tradiciOn de nuestros sistemas educativos".
Fins i tot més: creiem que el desafiament de l'educaciO del futur
es molt mes enlla de les xarxes escolars existentes, dins de i'entorn
encara que sense sucumbir-hi i amb ell. Una educaciO que tot i ser
particip del context i pretext ambientals aconsegueixi presentar el
canvi de les persones, individualment i coldectivament, corn !a seva
millor contribuci6 a un desenvolupament integrat de la Humanitat
i dels seus diversos mOns: el fi de l'EducaciO Ambiental és millorar
totes les relacions ecolbgiques, incloent-hi les de l'home amb la
natura i les dels homes entre ells (Schmieder, 1977).'

(4) Text del discurs pronunciat al sopar de gala en honor dels proms Nobel de 1990
Nola de reditor extreta de l'obra de King i Schneider (1992 5)

(5) La complexitat que caracteritra l'Educaci6 Arnbiental no n'ha facilitat la definicig.
en ocasions basada en propostes conceptuals escassamenl diferenciades Tuna
interpretact6 extensa i cornprensiva de rEducacio. en general De let on el
concepte d'aquesta ultima podrien integrar-se practicament tots els principis.
finalitats i metodes que acostumen a adscriure's a rEducaci6 Ambiental coneixe-
ments. actituds. aptituds. presa de consciência, participaci6 avaluaci6 per molt
especifics que aquests siguin Sabem que necessariament sempre formaran part
d una Fdircacin que aspiri a .r.er congruent amb les persones i es seves realitats
vitals Ja Alfred North a qui cita Schmieder (1977). delimitava arnb lucidesa que
educar es guiar al individuo hacia una compronsiOn del arte de viva-. eni nent

per agues! -la realincien más cabal de diversas actividades que plasman las
posibilidades potenciales de ese ser vivo fu,te al medic) ambiente que le rodea-
Un text escrit rany 1929
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L'Agenda 21, document d'estrategia global adoptat el 14 de juny
de 1992 a Rio de Janeiro, a la Conferencia de les Nacions Unides
sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (MOPT, 1993), trasllada
a l'educacid aquesta mena de responsabilitats concedint-li una
importancia decisiva en la promocid del desenvolupament soste-
nible i en l'augment de la capacitat de les poblacions per abordar
questions ambientals i de desenvolupament. S'afegeix que

-es igualmente fundamental para adquirir una conciencia, valores y
actitudes, técnicas y comportamientos ecolOgicos y éticos en con-
sonancia con el desarrollo sostenible y que favorezcan la participa-
ciOn pOblica efectiva en el proceso de adopciOn de decisiones-.

Llums i ombres d'un trajecte cronolOgicament breu

Un cop més, el caracter generic d'aquesta declaraci6, en linia
de continuitat amb la trajectdria que manté l'Educacid Ambiental
des de fa decades, indueix a reflexionar amb vocacid critica sobre
les possibilitats i els limits del que acabem per reconvertir a les
seves practiques, en un recorregut de Ilums i ombres al quan no
s'ha evitat dirigir una pregunta inquietant: "Fern realment Educacid
Ambiental?" (Garcia i altres, 1988). Un interrogant obert a les multiples
respostes que sorgeixin des de qualsevol grup d'experiencia (a
l'aula, a l'escola, a les comunitats locals, etc.) com a resultat d'ava-
luacions sistematiques o en el marc dels fdrums de debat que es
convoquen amb abast regional, nacional i internacional. De fet, sense
excessives concessions a l'autocomplaenca, en el passat recent de
l'Educacid Ambiental abunden les analisis que insisteixen a formular
lectures de caire critic (expectatives versus resultats), tant en el
panorama rnundial corn a l'europeu i espanyol. En general, observant
un estat de questi6 sotmes a multiples contingencies i contrastos.

Aixi, per a Kolybine (1993: 137), director de la Secci6 per a
l'Ensenyament de les Ciencies i l'Educaci6 Ambiental de la UNESCO,
existeix un reconeixernent general que s'ha realitzat una tasca consi-
derable en aquest camp, principalment des d'una perspectiva peda-
gOgica (definici6 de politiques educatives nacionals, plans d'estudis,
requisits per a la formaci6 de professorat i de materials educatius).
Tanmateix, s'ha f et menys des del punt de vista de la politica
medioambiental i molt menys del desenvolupament sostenible:

-el papel de la EducaciOn Arnbiental en la gestiOn rnedioambiental
ha sido frecuentemente percibido con toda clandad, en teoria. pero
es menospreciado en la practica...

gAliTi
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L'analisi de Perkins (1993), President Honoran de l'ICED, sinte-
titza algunes reflexions en les quals es posa de relleu que el compor-
tament de l'EducaciO Ambiental al mon gira al voltant de situacions
ben dispars: es certament una activitat mundial, que adopta diver-

. sos estils i prioritats segons els paisos de referencia; es recolza
molt mes en els principis que en la practice; els principals iniciadors
sOn els organismes internacionals i les organitzacions nacionals no
governamentals, mentre que els sistemes educatius i els governs
nacionals sbn mes els objectius; les escoles primaries i secunderies
molt rarament es consideren corn a parts essencials del sistema
d'educaci6 medioambiental; la universitat no pot abordar facilment
els problemes socials, i resulta molt senzill de dir que els estudis
medioambientals haurien de ser interdiciplinaris, la qual cosa es
mes facil de dir que de fer; s6n escassos els professors competents
en aquest camp, ja que si be existeix un nombre adequat corn a
professors de Geografia, Fisica i HistOria, estan poc entrenats a
utilitzar les assignatures amb la finalitat de comprendre els proble-
mes socials i ensenyar-los de manera apropiada; per acabar, l'edu-
caciO medioambiental sovint derive en una pedagogia rnes preocu-
pada pel metode que pel contingut i la complexitat dels problemes
ambientals.

A Europa, a l'Informe de la situaci6 l'any 1992, elevat al Consell
de Ministres de la Comunitat, el balaric que s'ofereix parteix d'un
context general en principi favorable per al desenvolupament de
l'EducaciO Ambiental, en el marc d'una sensibilitzacib creixent de
l'opini6 pOblica i de politiques de reforma de l'ensenyamen. proclius
a integrar l'Educaci6 Ambiental en els sistemes educatius dels
diversos paisos. Alhora, seguint l'exposiciO que realitza Pardo (1993:
52). ns reconeixen algunes dificultats importants: el retard evident
en la formaci6 inicial dels ensenyants, la manca generalitzada de
material pedag6gic i certes Ilacunes de tipus conceptual, aquestes
darreres referents a la definiciO d'objec(ius de l'EducaciO Ambiental,
la complexitat dels problemes ambientals, la po' ada en practice del
treball interdisciplMar i l'avaluaci6 de resultats. D'altra banda;

-existen importantes diferencias no solo entre los propos Estados,
sino incluso a nivel regional y local. y en cualquier caso aUn queda
mucho por hacer"

A l'Estat espanyol. l'informe final del Seminar! d'EducaciO Am-
biental en el Sistema Educatiu celebrat a Las Navas del Marques
(Avila) al final de 1988, reconeixia el contrast existent entre la
gravetat d'alguns problernes que amenacen la conservaci6 del medi
natural amb l'escassa importancia que s'atribuIa Ilavors a l'Educaci6
Ambiental. davant !a degradacib progressive,

los est uerzos realizados para crear una conciencia del deterioro y
esttmular una formaciOn capaz de contrarrestarlo. parecen claramen-
le escasos Sorprende sobre todo, que muchos do estos esfuerzos
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hayan sido asurnidos por organismos e institucions (MOPU, ICONA,
ayuntamientos ) cuya responsabilidad en educaciOn es sdlo indirec-ta, en tanto que el sistema educauvo, como tal, no ha elaborado
todavia dnas directrices sabre el particular" (De Blas, Herrero i Pardo,1991: 88).

Molt rne,s incisiu es mostrava Terrades (1988) en la ponenciainaugural pronunciada a les primeres Jornades d'Educaci6 Ambien-tal de la Comunitat Valenciana quan valorava les realitzacions de
l'Educaci6 Ambiental a Espanya, al seu parer, i a manera de criticaben intencionada aplicada a revelar algunes deficiencies i no pocsproblemes Ilavors existents,

lo poco que se hace en educacien ambiental suele ser muy malo.Muchos creen que, puesto que en el campo los chicos ester) a gusto,y se entretienen con algunas observaciones, el 'metodo' este yatustificado. Pero que los chicos se diviertan... que haya alli mucho
que vet, son cosas bien sabidas desde los albores de la hurnamdad,
no constituyen en modo alguno un metodo didectico".

Podern concloure que globalment els problemes de l'Educaci6
Ambiental, sobretot en l'educacid institucionalitzada, no rauen tenten les declaracions, principis i objectius establerts corn en les
practiques adoptades dins i fora de ies aules. SOn problemes relacionatsamb el reconeixement i la valoraci6 efectiva de les seves propostes,la congruencia entre les idees i els fets, el compromis i les respon-
sabilitats pObliques, el saber en ell mateix i el saber per ter en elsambits epistemolOgic, metodolOgic i didactic.

De les referencies anteriors podem deduir la mena de diticultatsi insuficiencies que ha presentat -i en bon grau presenta encara-l'Educacid Ambiental en la trajectOria que condueix a la seva in-tegraci6 gradual en el sisterna educatiu; en el cas uspanyol, co-incidint amb la posada en escena d'una reforma estructural enl'ordenacid dels ensenyaments, ampliada a determinats factors as-sociats amb la seva qualitat i millora (qualificaci6 i torrnacid delprotessorat, programaci6 docent, recursos educatius i funci6 direc-tiva, orientacib educativa i professional, inspecci6 educativa, ava-luaci6 del sisterna educatiu).
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De la insuficiència a la intendència: l'Educació Ambiental

als papers de la Reforma

L'Educaci6 Ambiental, que mica la seva incorporaci6 a les prectiques

escolars en base a l'estorc realitzat per ensenyants i Moviments de

Renovacid Pedagdgica des del final dels anys 70, trigare a ser

inclosa als debats i a les propostes curriculars de la Reforrna.6 Corn

observe Meira (1993: 18), .en el Proyecto de la Reforma Educative

no se hace una menciOn explicita a la Eclucacion Ambiental, como

tampoco se incluyen entre los fines generales de la Reforma o en

los establecidos para cada etapa educativa, referencias a prornover

la conciencia ambiental. La qual cosa es pot interpreter con" un

exponent més de la condici6 marginal i subsidieria a clue s'estaven

relegant les experiencies educativo-ambientals a les institucions

educatives, molt dependents del voluntarisme dels seus promotors.

Formalment la situaciti comenga a modificar-se a partir de la
celebraci6 del Seminari de Las Navas del Marques. A les conclu-

sions d'aquest es reclama que la Reforma Educative contempli i

assurneixi les recomanacions internacionals en Educaci6 Ambiental,

aixi corn les propostes i les exigencies que la major part de la

societat reclarna. En aquest sentit s'alludeix a les resolucions de

la Comunitat Europea en materia d'Educaci6 Ambiental que concor-

den amb l'ampli ventall de recomanacions emanades dels Organis-

mes i iniciatives vinculats al sistema de Nacions Unides: Programa

MAB, PNUMA, PlEA, Seminari de Belgrad, conferencia de Tbilisi,

Congres Internacional de Moscou, sense desatendre la desigual

contribuci6 de les Jornades Nacionals d'Educacid Ambiental cele-

brades a Sitges (les primeres, l'any 1983) i Valsain (les segones

i darreres, l'any 1987), juntament a d'altres convocades des d'ins-

tancies autonOrniques, municipals, associatives (Escoles d'Estiu,

Grups Ecologistes, etc.) i universiteries.

Al nostre parer, el canvi suposa que l'Educaci6 Ambiental passa

de la insuficiencia a la intendencia, o el que és el mateix, de la

indiferencia al visible interes de molts diversos actors pedagOgics:

explicitant objectius generals i referencials per a cada nivel!, etapa

i cicle educatius; formulant estrategies d'integraci6 orientades a
-ambientalitzar el curriculum; subvencionant projectes, cursos,

(6) A I Informe presentat per la Direccio General del Medi Ambient al Congre;

internacional de Moscou. la coordinacio redacci6 final a cairec de Cristina

Herrero (vegeu MOPU. 1989 85-159). figura un balanc relativament exhausliu de

la situactO de l'Educacie Ambiental a Espanya a;s prolegdmens de la Relorma

Educative. amb rete:IMcies concretes a rarebit ascolar Al)(1 mateix, hi ha breus

referencies analitiques a les diverses Membries Anuals elaborades per la Daeccie

General del Medi Ambient. publicadas pel MO.DU a la soya serie de rnonogralies
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serninaris i publicacions; creant materials curriculars especifics;
convocant activitats de formaci6 en servei; recomponent espais i

temps amb finalitats educativo-ambientals (itineraris didactics naturals
i urbans, realitzaci6 de tellers, estades a granges-escola, aules de
natura, etc.); creant bases de dades i prograrnes d'intercanvi nacionals
i internacionals, etc.

Ambientalitzar el curriculum «a través» de la transversalitat

En el nivell curricular, els aspectes mes innovadors per a l'EducaciO
Ambiental semblen vinculats a la proposta pedagOgica que s'articula
en el discurs de la transversalitat. De la seva innovaci6 sernantica
acabare resolent-se que l'Educaci6 Ambiental és un terna, materia
o contingut transversal, de rang semblant a d'altres que tenen corn
objecte la pau, la salut i la sexualitat, la coeducaci6 i la igualtat
d'oportunitats, el consum, les multicultures... en sintesi, un conglo-
merat de questions d'important repercussi6 social el tractament
pedag6gic de les quals es realitzare de manera diferent al que
proposen les disciplines classiques, .a través» d'elles mateixes,
incardinant-les en el desenvolupament de les activitats correspo-
nents a cadascuna. Consisteix, doncs, en un enfocament pluridis-
ciplinar que potencialment podra evolucionar cap a un altre de
caracter interdisciplinar. sempre que existeixi coordinaci6 i treball
compartit per equips docents. Corn senyala Carbonell (1994: 8), la
introducci6 dels temes transversals "no es otra cosa que una reac-
tualizaciOn del discurso del conocimiento integrado-globalizado e
interdisciplinar (unido) al replantearniento de la educaciOn Otica-
moral-humanistica».

L'estrategia definida per la transversalitat implica optar per ini-
pregnar la totalitat del curriculum d'una dimensi6 ambiental, que
haure d'aplicar-se a cada concreci6 curricular d'acord amb !es
arees, etapes, cicles, centres, etc. Corn a forma d'enfocar l'ense-
nyarnent, s'argurnenta que no es tracta d'introduir nous continguts
sinb de seleccionar i seqUenciar els existents sota l'Optica de l'Educaci6
Arnbiental, arnb una distribuci6 horitzontal que respecti la complexi-
tat de la seva filosofia i el tractament interdisciplinar. Segons Perez
Rubalcaba,' ex-ministre d'Educaci6 i Ciencia, aquesta presencia de

(7) Intervencie a racte inaugural de Id VII Semana Monograf Ica de la Funclacien
Santillana. sota el Plot Aprender p.pa el future educacien ambiental, celebrada
a Madrid el mos de novembre de 1992 (Vegou-no l'edici6 publicada per la
Fundacien. pp 43-45)
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l'EducaciO Ambiental a les diverses arees es justif Ica perque con-
tribuirá riles eficacment a l'aprenentatge dels alumnes, al desen-
volupament d'actituds I capacitats de tota mena en relaci6 a la
conservacio del medi ambient. Al seu parer, cal ressaltar que -la
introducci6n de la EducaciOn Ambiental constituye uno de los ele-
mentos mas innovadores de los curriculos recientemente aproba-
dos». En tot cas, pensern que la transversalitat no ha de ser nornes
per a l'alumnat, el professorat, les materies i el curriculum en general.
També ho ha de ser per al sistema educatiu, la seva organitzaci6
i la seva gesti6 en el context de les cornunitats.

Partint de. la convicci6 generalitzada que ja no n'hi ha prou a
proclamar la gravetat dels problemes ambientals i declarer que cal
fer -quelcom» respecte a ells en el sistema educatiu, la transici6
des de la innovaci6 que es dissenya fins al que ha de ser-ne la praxi,
planteja en Educaci6 Ambiental l'exigencia ética de fer congruents
les paraules amb fets avaluables. D'aquesta manera, un cop més,
la questi6 consisteix a respondre al desafiament en les practiques
superant les condicions necessaries perd no suficients per sensi-
bilitzar i comprometre els responsables politics i pedagogics amb
la integraci6 de l'Educació Ambiental a les institucions i processos
educatius. Fins i tot admetent que no existeix un model universal
perque aquesta integraci6 es produeixi.

Passar de les idees als fets

Als discursos i a les actuacions educatives que ens afecten. la
correspondencia entre el que es diu i el que es fa considerem que
ha d'estar orientada per principis i pautes de reflexib-acci6 corn els
seguents:

a) Aprofitar decididarnent el marc de la Reforma Educative que
inspira la LOGSE, la qual cosa comporta assurn:r amb interes
convicci6 l'abast de les seves propostes per al desenvoluparnent
de l'EducaciO Ambiental: dissenys curriculars oberts; aprenentatge
significatiu, desenvoluparnent de l'esperit critic, metodologia active,
relaci6 amb l'entorn social, econ6mic i cultural, formaciO en el
respecte i la defensa del medi ambient, autonomia pedagOgica dels
centres educatius. foment d'habits dernocratics. arnpliaciO de l'espai
escolar, etc

Sens dubte, aquesta és la Reforrna en la qual legitimament
s'haura d'inscriure ol futur immediat de l'Educaci6 Ambienhil en el
sisterna escolar, per la qual cosa ni res ni ning0 no hauria de frustrar
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les oportunitats que ofereix per a un canvi quantqatiu i qualitatiu
en aquest camp.

b) Lligar, en els nivells que correspongui, les politiques educe-
tives a les politiques ambientals: en un primer moment implica
percebre que totes dues constitueixen dimensions politiques de
primer ordre, corn a eixos prioritaris que vertebren drets socials i

ecologics fonamentals per al benestar col.lectiu i la qualitat de vide.
En segon terme, suposa discernir que, al igual que en d'altres
materies, ambdues formen part d'una politica global i integral.

Els aspectes particulars d'aquesta vinculaciO ens situen en el
problerna del canvi, en les seves diverses tendencies i models de
desenvolupament econOrnico-socials. Corn suggereix Heras (1994),
cal partir d'una analisi de les realitats educatives en un marc de
conflictes d'interessos entre grups socials i palsos, davant la dine-
mica de -recursos ambientals-processos productius-distribucig-con-
sum-beneficis, pei qüestionar els models de caire neoliberal, les
seves desigualtats i els seus patrons de dependencia en l'ambit
hurne i en les relacions ecolOgiques.

En aquest discurs, que un cop mes es tradueix en la necessitat
d'un adequat equilibri de responsabilitats. la problernatica ambien-
tal acaba corwertint-se en un repte per als educadors (Novo, 1992).

c) Articular xarxes de cooperaciO social i promoure l'obertura
institucional: suposa concedir a l'EducaciO Ambiental un protago-
nisme important en la presencia del sisterna educatiu a la societat
i d'aquesta en el sistema educatiu. Una presencia que comporta
el reconeixernent de la societat civil i de la iniciativa ciutadana en
la presa de decisions i la resoluciO dels problemes ambientals.

A riles, amb el propOsit d'enfortir els objectius de solidaritat entre
persones i pobles, l'Educaci6 Ambiental ha de superar la visig
formalista i ambigua que caracteritza moltes de les declaracions
oficials dels Governs i dels Organismes Internacionals per apropar-
se a !a quotidianitat. No s'ha d'oblidar que l'obertura institucional
comporta fomentar la vide associative i el poder compartit, ni tampoc
que la cooperacig social significa mantenir actiu el sentit reivindi-
catiu i l'ajuda mütua. Dos trets essencials en l'EducaciO Ambiental.

d) Traslladar a l'EducaciO Ambiental la filosof ia d'una EducaciO
per a tots: considerern quo el lema i la declaraciO mundial sobre
EducaciO per a Tots (satisfer les necessitats basiques d'aprenen-
tatge),b reivindica per a l'Educacig Ambiental l'objectiu d'una alfabe-

(8) Resultants de la Conterencia colobrad; Jomtiern (Tailandia) ci marc de 1990
pei iniciativa conjunla d algunes de los Ines importants agencies de los Nacions
Unides (UNESCO. PNUD. UNICEF Banc Muorl II, quo atirma el dret de totes
les peri.cy s a loducació. quo pot I ha de s, .1 .gurat a tuthom
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titzaci6 medioambiental accessible a totes les persones, en un
proces continu d'aprenentatge que s'ha d'estendre des de reduce-
ci6 infantil fins a les universitats, i més enlla d'aquestes al rriOn del
treball, del Ileure... en una concepci6 molt oberta de la democra-
titzaci6 educative.

Es aqui on l'alfabetitzaci6 funcional, a manera de culture basica
ambiental per a tots, assoleix el seu sentit ple: com a lecture i

escriptura que es contextualitza a les realitats ambientals, corn a
motivaci6 per informar-se i aprendre de l'ambient desenvolupant
habilitats, corn a via per a la conscienciaci6 ecologica i l'adopci6
d'actituds relacionades amb una millora significative en la qualitat
de la vide diaria.

e) Educar els educadors: arnb un plantejament que ens situa en
la idea de l'educador que necessita ser educat (Freire), es tracta
de fer coincidir el paper central dels educadors i professors amb
l'optimitzaci6 de la seva forrnaci6 inicial i continua. Una tasca que
implica aspirar a un canvi en la culture docent (pedagOgica, politica,
ambiental), tent en el mOn dels valors corn en l'ambit dels continguts,
metodologies i tecniques.

Les universitats. les Administracions pObliques i la societat en
el seu conjunt han d'assumir aquesta tasca sense estalviar estorcos.
El professorat, si de cas, ha de despertar i ser coresponsable de
les decisions i iniciatives que s'adoptin. Per a aquest fi, la Inves-
tigaci6-acci6 (amb les seves diverses modalitats: participative, col .laborativa,
etc.) sera tambe una via important per contribuir al desenvoluparnent
professional clefs educadors ambientals.

En Educació Ambiental sempre tindrà sentit la pedagogia
de la pregunta

Acabem sent conscients que, per sort, hi ha altres possibles
lectures sobre l'Educaci6 Ambiental que fern i que volem. Per aix6
encara queden més incerteses que certeses sobre que es i qua ha
de ser l'Educaci6 Ambiental: poc d'obsessi6 per l'eficacia i molt de
sentit comb i autitud critica. A l'Educaci6 Ambiental sempre tindre
ra6 de ser una pedagogia de la pregunta i, en consequencia, anar
a trobar les millors respostes.
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La bOsqueda de alter-
natives a las relacio-
nes que se establecen
entre la educacien y el
medio ambiente pre-
sante la educacien
ambiental como una
respuesta urgente y
necesaria para superar
sus respectivas crisis.
En primer termino,
trasladando al presen-
te el legado histOrico
de utopias pedagOgi-
cas en las que se ex-
preso el sentimiento
hamano de reencon-
trarse con la Naturale-
za: en segundo lugar.
aceplando el desafio
colectwo de Sauer la
reflexiOn y la praxis
educativas en la solu-
cion de los problemas
ambientales.
No obstante, el senti-
do genenco de estos
objetivos este determi-
nando que la educe-
cien ambiental presen-
te un trayecto de cla-
roscuros. que induce
a analizar con voca-
cien critica las positri-
Wades y los Ilmites
de sus propuestas y
realizaciones. En esto
sentido, el articulo
aporta lectures de sin-
tests (expeclatwas y
resultack. obre el
panorama mundial,
europeo y espanol
La Reforma Educative
y el tratamiento de la
educacien ambiental
en Espana introducen
los argumentos finales.
con una referencia
explicita a la ambien-
talizaciOn del CUIllt:(1-
turn na haves.. del
discurso de ia trans-
versalidad

Abstracts

La recherche
d'alternatives aux rela-
tions qui s'établissent
entre l'éducation et
l'environnement pre-
sente l'éducation envi-
ronnementale comme
une reponse urgente
et nécessaire pour
surmonter la crise de
l'une et l'autre. En pre-
mier lieu, en transfé-
rant au present le legs
historique des utopias
pédagogiques oU fut
exprime le sentiment
humain de retrouver la
Nature: en second
lieu, en acceptant le
deft collectif de con-
duire la réflexion et la
praxis éducatives vers
la solution des problé-
mes environnementaux
Cela dit, le sens gene-
rique de ces objectifs
fait que reducation
environnementale a un
parcours tout en clatr-
obscur. conduisant
analyser d'un point de
vue critique les possi-
bilités et les limites de
ses propositions et
realisations L'article
propose ainsi des lec-
tures de synthese (at-
tentes contre resultats)
sur le panorama mon-
dial, europeen el es-
pagnol
La réforme de
l'enseignement et le
traiternent de
l'education environne-
mentale en Espagne
introduisent les argu-
ments finaux. avec une
roference explicite
l'adaptation du curricu-
lum C trtivers- l dis-
yours de la transverse
tile.

i
,o

The search for alterna-
tives to the establis-
hed relations between
education and the en-
vironment presents
Environmental Educa-
tion as an urgent and
necessary means of
overcoming their res-
pective crises. First.
by.transferring to the
present the historical
legacy of educational
utopias in which the
human feeling of redis-
covering Nature was
expressed, second, by
accepting the collecti-
ve challenge to bring
educational reflection
and praxis into the
solution of environmen-
tal problems.
All the same, the ge-
neric nature of these
goals is guiding Envi-
ronmental Education
along a path of chia-
roscuros which leads
to a critical analysis of
the possibilities and
limits of its proposals
and implementations
Along these lines, the
article provides rea-
dings of synthesis (ex-
pectations versus re-
sults) on the world.
European and Spanish
scene
The Educational Re-
form and the treatment
of Environmental Edu-
cation in Spain provide
an introduction to the
final arguments. with
explicit reference to
the environmentall-
sation of the curricu-
lum .through the dis-
course of transversali
ty
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El contingut i la metodologia de l'Educació
Ambiental. Continuem pensant-hi
Martel Cervera*

Introducció

Si jo no sabes que es Educaci6 Ambiental i velés que en un
monogrefic associen aquest concepte al de perspectives de futur,
m'atreviria a pensar que el tema en questio no té gaire passat. I

pot semblar una paradoxa pert) es cert, es justament quan el passat
és curt que tenim el convenciment o el desig que el futur ha de ser
Ilarg. SOn els joves els qui es plantegen el dema, que faran, que
canviaran del que han estat fent fins ara, cap a on es decantaran.
Exercici, en canvi, rar en els veils, ja que tenen l'evidencia que el
seu futur te tan poc de futur.

Tot té dues cares, i si en una persona gran pot causar tristesa
aquesta evidencia, hi ha d'altra banda la satisfacci6 pels guanys
haguts, per l'experiencia adquirida, per la solidificaci6 d'una per-
sonalitat. 0 per l'assoliment d'una solidesa si es tracta d'ideologies
o de projectes.

I l'altra cara entre els joves es que la seva inquietud, la seva
pruija d'avangar els transformin en uns belluguets incapagos d'assentar
i consolidar res. 0 potser encara pitjor si se'n derive una actitud
vers el passat recent saturada de rebuig i de menyspreu.

Em plau doncs, i molt, que mirem les perspectives de futur de
l'Educaci6 Ambiental, sempre i quan apartem la temptaci6 de pensar
que el nostre passat -tan esquifit, d'altra banda- hagi estat un enfilall

Manuel Cervera Gallemi. Nascut a Vilafranca del Penedes el 1943. Responsable
de la Seccia de Medi Ambient de la Funded() Roca Gales (1977-84). Tecnic d'Educaci6
Ambiental del Servei del Medi Ambient de la Diputaci6 de Barcelona (1984-1989) Sots-
cap del Serve! d'Educaci6 Ambiental del Parc de Collserola (1989-1993) i de l'Area
metropolitana de Barcelona (des de 1993)

Soci fundador de la Societat Catalana d'Educaci() Ambiental Algunes de les seves
contribucions seri

Itineran pets rius Franco!! (1982) i Tordera (1984) CoNaborador en la 2a ediciti
del Llibre Blanc de la Gestie de la nature als Parses Catalans (1989). Collserola, petita
guia del Parc (1991) Guions d'audio-visuals i televisi6 i articles diversos.

Adreca professional. Mancomunitat de Munictpis de l'Area Metropolitana de Bar-
celona C/Soixanta-dos, n5 16-18, Edif ici A. sector A, Zona Franca. 08040 Barcelona
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d'errors endolcit per la bona fe que hi hem posat Al contran, crec
imprescindible un cert convenciment que el que s'ha fet fins ara
no es pot tirar per la borda, és més, té aspectes francament va-
luosos, i endemés, la minima teoria i practice consolidades han
deterrninat una manera de pensar i fer que marcaran velis nolis la
nostra evoluci6 future.

Al voltant dels continguts

Una problernatica comuna

Ja s'ha dit i repetit que l'Educaci6 Ambiental a casa nostra (i
gairebe arreu) va cornencar per oferir instruments per coneixer la
natura. Aixd. de fet, no ho hem abantlonat rnai, I gran part de
l'educaci6 ambiental que s'ha dut a terme i que encara es duu a
terme consisteix a posar l'educand en contacte amb la natura.
Tanmateix. actualment altres problemes mes peremptoris derivats
de la contaminaci6 i la producci6 de deixalles ens han abocat cap
a questions relacionades amb el reciclatge, l'estalvi energetic. etc.
Sa i Iloab le propOsit, pert) des del meu punt de vista conceptualment
incomplet.

El motiu per donar la primacia en aquests temes ha estat gairebé
sempre pensar .que aquests sOn els problemes reels, tangibles i

quotidians de la gran majoria de ciutadans del pais, i no pas una
natura nornés present de manera episOdica i sovint idealitzada. I

en aquest context, quan diem ciutadans no ens referim només al
sentit juridic d'habitant del pais, sin6 sobretot al sentit geografic.
SOn les ciutats i els seus habitants els que consumeixen una quan-
titat d'energia exorbitant, els que generen milions de tones d'escom-
braries, els que originen i pateixen la contaminaci6 corn ning0...

Per() podriem reprendre aquell sentit juridic del mot ciutada i fer
extensiu el problema, perque en veritat, cada cop hi ha inenys
diferencia entre els habitants de les ciutats I els de les arees
penurbanes o rurals pel que fa a la problematica ambiental. En
efecte, d'una banda, el nombre de persones dedicades a tasques
agricoles o forestals és cada dia menor, adhuc a les arees rurals
on la possibilitat de supervivencia ve donada per altres sectors
corn la indOstria I sohretot els serveis. Vells habits que associariem
a la vide a pages corn coneixer el territori, passejar pel bosc, berenar
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a la font, etc , son progressivament abandonats o en part recuperats
per pixapins I jubilats procedents de les crutats

Els habitants dels pobles disposen de calefaccial elbctrica o de
gas, tenen tota la gamma d'electrodomestics, es desplacen amunt
i avall amb gran facilitat, van al cap de comarca o a la ciutat a
cornprar, a fer gestions, a estudiar, a divertir-se, s'arriben a l'estiu
a la platja i a l'hivern a la neu, etc. Dels productes alimentaris que
consumeixen, cada vegada es més petite la proporcid dels que es
produeixen a la rodalia, i augmenten els envasats, pre-cumats i
preparats. El nombre de vehicles per habitant és igual que el de
la capital, i sovint hi ha problemes per aparcar al centre de la vila.

Els pobles disposen d'un generOs enllumenat electric, d'una
complicada portada d'aigues (hi ha molta terra de sece), d'una xarxa
de clavegueram que va a parar a un coldector, d'un servei de
recollida d'escombraries que les porta a una planta de tractament
relativament allunyada...

Potser doncs hauriem d'anar trencant aquesta dicotomia ciutat
no-ciutat pel que fa a l'estructura ecologica. Cada vegada les pautes
de comportament s'assemblen més, el consum energetic s'iguala
i les diferencies entre les grans arees urbanes o els petits municipis
ja nornés sOn per acumulaciO, no tenen carecter exponencial.

El que vull dir amb aix6 és que l'Educacid Ambiental ha d'anar
trobant el camp que Ii es propi i que segurament podia abastar tote
la poblacid des d'un plantejament unitari. I penso que el front
d'actuaci6 és el mateix, arreu, en aquesta societat nostra, cal plantejar
els rnateixos temes d'estalvi energetic, reciclatge, Os assenyat de
recursos, Iluita contra la contaminaciO, etc. I penso que per tenir
una base sdlida per entendre el perque de tot aix6 és indispensable
el contacte amb la verd, no nornés per calmer la set de verd que
afecta sobretot els habitants de les grans aglorneracions urbanes.

El contacte amb la nature

La natura ens ofereix, Os clar, un seguit de recursos molt valuosos
per al gaudi i per al Ileure, per a la relaxacid, per a l'aprenentatge
naturalistic, per al conreu de la sensibilitat i de l'emotivitat, etc.

Perd n'hi ha més. L'Educacid Ambiental persegueix com a fi Oltim
un canvi de mentalitat per possibilitar una altra mena de societat
.que usi els recursos de manera sostenible, com veurem tot seguit.
Es un procés dificil i ambicids que implica tots els sectors de la
societat i que implica alguna cosa mes que sensibilitzar sobre els
problemes. Cal promoure actituds responsables que desemboquin
en el compromis de treballar pel canvi.
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Sovint el que costa riles es justament relacionar els problemes
ambientals -que ens solen arribar grans, Ilunyans, incomprensibles
i inabordables- amb la nostra vide de cada dia. De fet, el propi
«ambient. sembla desvinculat de la vide real que es desenvolupa
a les ciutats i pobles aparentment amb autosuficiencia. Per aim!) cal
aproximar-se a la nature, per posar de relleu que no es tracta d'una
victima que cal protegir, allunyada de les nostres necessitats quotidianes,
sin6 del marc de la nostra existencia, al qual estem units per
relacions fonamentals: tots depenem de l'aigua, de l'aire, del s6l,
dels arbres i dels animals, no sols per sobreviure, sin6 sobretot per
viure plenament amb la qualitat a que aspirem.

Els parcs i els equipaments faciliten que la gent torni a connectar
amb el medi natural partint dels propis esquemes culturals. L'experiencia
intima d'aquest lligam, mes que no pas cap coneixement teOric, pot
ser la pedra de toc que evidenciI les profundes relacions que
mantenim amb l'entorn i els seus recursos, i susciti compromisos
concrets de millorar-les. Aix6 sOn passos reels en Educaci6 Am-
biental.

DimensiO social I universal

Hem vist que l'Educaci6 Ambiental va comencar pel contacte
amb la natura i hem intentat afermar i refermar la bondat d'aquest
plantejament. Per6 hi ha altres dimensions que progressivament
entren a formar part del contingut te6ric i motivacional. Una d'elles
es ocupar-se de la dimensi6 social i universal de la problemetica
ambiental.

De les singularitats de l'especie humana en podriem destacar
la seva gran capacitat d'implantar-se per tot el planeta i per totes
les arees climetiques malgrat el seu origen tropical. Es una expansi6
lenta que s'ha fet al llarg de milions d'anys, perb aquesta conquesta
de nous espais no ha comportat alteracions sensibles del medi fins
als darrers mildennis. La primera gran destrossa de l'ambient fou
la revoluci6 neolitica que dugue l'home a cremar i talar boscos per
instal.lar-hi conreus; de resultes d'aix6 en sortiren les grans civi-
litzacions que coneixem, situades a les zones temperades.

La segona gran revoluci6 es la industrial, encara plenament
vigent, en la qual l'home ha apres a explotar amb contundencia els
recursos naturals i a consumir energia massivament.

Aquest mode d'actuar 16 dos tipus de conseqUencies D'una
banda, una incidencia sobre l'entorn de magnituds alarmants, que
posa en perill molts dels processos ecolOgics sobre els quals se
sustenta la vide. De l'altra, l'eterna i recurrent desigualtat entre nos
i pobres ha canviat l'accent aquest ja no es troba tant a l'interior
34
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de cada societat, de cada nacii5, sing que se situa a nivell planetari
hi ha paisos rics I paisos pobres, i els primers ho son perque
disposen de molts mes recursos i perque consumeixen 10 o 15
vegades mes d'energia.

Si l'origen del problema ve de lluny, de la revoluci6 industrial
que fa mes de dos segles que cavalca, la percepci6 de la magnitud
del problema es recent. Un fet l'ha acabat de posar de manifest
i es la questi6 demografica. Des del comencament del segle XVIII
la poblaci6 hurnana s'ha multiplicat per vuit i la causa, en origen,
sem les millores en els camps higienic i sanitari, l'aigua i l'alimentaci6,
etc. Mentre que en el Primer MOn s'ha produIt un contraefecte
cultural, la disminuci6 del nombre de fills per parella, al Tercer MOn
aix6 no ha passat aixi i, en conseqUencia, la poblaci6 creix i creix.
En canvi, el que creix en el Primer Win Os l'us d'energia externa.

Si consideressim aquest fet des d'un cientifisme aseptic, podriem
dir que es tracta d'una estrategia biolOgica diferent, pen!) en la
realitat aix6 es transmuta en un problema social gravissim, potser
el mes greu que te actualment plantejat la humanitat. Aquesta es
la conclusi6 a que arriba Margalef en el seu llibre L'Ecologia (Di-
putaci6 de Barcelona, 1985). I estirant el fil a partir d'aquest punt
de vista, gosem afirmar que el repte mes punyent que te plantejat
la humanitat te una base ecolOgica. I que les grans idees que sempre
han inspirat els principis mes nobles, com ara justicia, igualtat,
cooperaciO, no tenen sortida si no es pensant en un enfocament
nou de les relacions de l'home amb el medi, amb una nova manera
de plantejar-nos l'explotaci6 dels recursos, amb una moderaci6 i
igualaci6 del consum energetic ailib elle) que s'ha anomenat, amb
gran encert, un desenvolupament sostenible. I, per acabar, que la
consideraci6 d'aquests problemes és un contingut fonarnental de
l'Educaci6 Ambiental i que sense Educaci6 Arnbiental aquests pro-
blemes s6n irresolubles.

Al voltant de la metodologia

Hem parlat d'uns continguts, d'uns continguts mes aviat teOrics,
pert) irrenunciables. Educar-se comenca per aprendre, per situar
cada peca del trencaclosques al Hoc que Ii correspon, per detectar
on Os la magnitud del problema (saber, per exemple, que es mes
greu la concentraci6 de CO2 a l'atrnosfera que la conta qinaci6),
quines sOn les alternatives, quina viabilitat tenen les solucions, etc.
A continuaciO caldra adquirir uns convenciments que generin uns
habits i unes destreses, una determinada manera d'actuar en les
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grans decisions i en la vida quotidiana No es tracta de receptes
(.aix6 este be, fes-ho, aim) esta malament, no ho facis») tot I que
no cal menysprear-les perque eventualment ens poden ser Otils. Aixi
actuem d'altra banda en la maioria d'aspectes de la nostra vide,
el que.passa es que si n'assumirn el motiu, disrninueix el moralisme
i augmenta la coherencia.

Ara be, quins recursos metodol6gics tenim a l'abast, o caldria
que tinguéssim a l'abast per aprendre i transmetre aquests contin-
guts, per adquirir aquests habits? N'exposare quatre i adverteixo
que no tinc cap pretensi6 de ser exhaustiu. Em semblen valids i

Utils i fins a cert punt imprescindibles, per6 segur que n'hi poden
haver molts riles.

Creacid d'estats d'opinid

No descobreixo res si dic que em sembla decisiu. El problerna
és corn fer-ho i a mi em sernbla que per crear esta,s d'opini6
favorables a determinades coses. per influir en l'opini6 pOblica,
tenim almenys dos camins.

Els mitjans de comunicacid de masses

Es evident que els mitjans de comunicaci6 parlen cada vegada
mes de tematica ambiental, que no vol dir necessariarnent que
«eduquin arnbientalment", pert parlar d'una questiO, posar-la da-
munt la taula, es un primer pas per crear un estat d'opinió. De fet
aquests mitjans s'ocupen dels temes ambientals en diferents con-
textos:

-El de la noticia impactant referida generalment a pertorbacions
o desastres que es produeixen (pensem en els incendis forestals
o en el vessament de petroli al mar) o informacions sobre desco-
briments alarmants (pensem en el forat d'ozO o el canvi climatic).
Tot aix6 introdueix en la ment del receptor l'evidencia de l'existencia
d'una problematica greu i indefugible.

-El del debat, el comentari o la reflexi6 que solen apareixer en
ocasiO de problemes corn aquest o sense motiu irnmediat

-Les campanyes amb finalitat especifica de sensibilitzaci6 am-
biental (prevenci6 d'incendis, recollida selectiva d'escombraries,
estalvi energetic) promogudes per l'administraci6 pOblica.

-Els reportatges. programes o series amb intencions clarament
educatives.

No m'estendre a cornentar l'eficacia dels mitjins de comunicaciO
en general i de cada un dels contextos esmentats en particular. Crec
que sempre es pot demanar que n'hi hagi mes i de més qualitat
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sempre podrem valorar-ne o cnticar-ne el contingut I la forma I

el que Os clar Os que si parlem d'Educaci6 A:nbiental i perspectives
de futur, penso que aquest es un terreny amb L na feina enorme a
fer i cal que els educadors ambientals ens proposern d'incidir-hi.
I aix6 des de dues perspectives:

-D'una banda, mirant de ficar-nos-hi dins. Ja sabem corn n'es
de dificil penetrar en aquest m6n corn a sortida professional d'un
educador, per6 tambe tinc la impressiO que Os de les coses que
-potser justarnent per dificil- menys ens proposem, i aix6 no hauria
de ser aixi.

-D'altra banda, crec que tambe hauriern de tenir l'afany d'educar
ambientalment els responsables d'aquests rnitjans. L'Educaci6 Am-
biental tambe ha de tenir corn a objecte els quadres dirigents de
la societat i els cornunicadors tenen un pes decisiu tant pel que
fa al contingut d'all6 que emeten o publiquen corn al mateix exernple
que donen. 6No ens fa l'efecte, sovint, que certs suplements do-
minicals de diaris o el funcionarnent mateix de les televisions sOn
d'un malbaratament energetic desmesurat?i,l aix6 no arriba a resultar
paradoxal quan amb aquest ernbolcall se'ns pretenen donar mis-
satges ambientalistes?

I qui diu aim!) dels rnitjans de comunicaciO. no ho podria dir
tambe de les nostres institucions de govern -quanta paperassa in0-
til, quants edificis mal athats. mal il-luminats- o de les nostres
universitats?

De tu a tu"
Penso que Os un cami excel-lent i personalment hi tine una gran

fe. Es fer penetrar en el teixit social un seguit d'idees i de con-
venciments a traves del contacte personal. de l'acci6 dels petits
grups, del boca a orella, fins arribar a produir una autentica osmosi
col-lectiva. I a mes a mes funciona. perque 6algO s'atreveix a dir
que l'actual estat de consciencia Os fruit del que n'han dit els miljans
de comunicaciO, o de les carnpanyes institucionals? hi ha alguna
cosa mes? Tots els ciutadans que Ilencen les ampolles als conte-
nidors de vidre e;han estat convencuts per aquest o aquell rnissatge
publicitari? simplernent un bon dia s'han adonat que calia fer-
ho aixi" perque si, perque els altres ho fan. perque aquell m'ho ha
dit...?

Es veritat, hi ha alguna cosa Imes i alguna cosa molt mes decisive.
6Qui ha creat l'estat d'opiniO en virtut del qual cap politic no pugui
manifestar que no li interessa el medi ambient? O que una empresa
que contarnina Ii faci vergonya reconeixer-ho?

Per que passa aixO? Doncs perque un seguit de gent Weida,
responsable i active s'ha dedicat a predicar el missatge ecologista.
Ras i curt. Tampoc no te res d'estrany, la majoria de revolucions

9
11../ 4.)

37



socials han comencat aixi, per uns quants foils que han sacsejat
les consciències i l'opini6 püblica.

Aquest es un camp infinit de possibilitats, perque si horn creu
en aquest metode educatiu, es pot portar a la practica sempre i
en tot Hoc, a casa, a la feina, amb els amics, al carrer, al poble,
rient o enfadant-nos, aparatosament o discretament... Nornés caldra
evitar que aix6 es transforrni en una rnilitancia obsessiva que re-
sultaria contraproduent. Es tracta, corn hem dit abans, de pensar
i actuar amb tota norrrialitat a partir d'all6 de qué astern convenguts:
horn sap que el convencirnent es un element clau de cara a l'eficacia
de qualsevol projecte educatiu.

Parcs naturals i altres equipaments

Ja hem tret el tema en parlar de la irnportancia del contacte amb
la natura, ara nornés voldria parlar de dos instruments practics per
fer possible aquest contacte.

Els parcs naturals

SOn una ocasi6 esplendida per propiciar aquest acostament de
l'home a la natura. Afortunadament, la geografia tan trencada de
Catalunya permet que els espais naturals quedin intercalats entre-
mig de zones densament poblades. Si partint de la plaga de Sant
Jaurne de Barcelona tracern un cercle de 50 !,rn, inclourem més del
60 per cent d'habitants del pais. Per() dins d'aquest mateix cercle
dels 50 km ens quedaran inclosos espais naturals tan espléndids
corn el Montseny, Sant Lloreng del Munt, Montserrat i més propers
i adhuc immediats corn el Montnegre-Corredor, el Garraf i Collserola.
Perque aquests espais puguin cornplir la seva rnissi6 educadora
calen al meu entendre tres requisits basics:

Potenciar en els parcs els seus continguts especifics. Vull dir
que estem d'acord que un parc compleix funcions de Ileure i re-
laxaci6 per a la c iutadania, enyorada sovint de sol i d'aire Iliure.
Per6 cal que un parc natural aparegui clararnent corn a tal, és a
dir, no tan sols l'aire Iliure i la no-ciutat, sin6 sobretot un espai que
ofereix unes possibilitats diferents corn ara el Ileure naturalista, la
investigaci6, la conternplaci6 del paisatge, el seguiment d'itineraris
de descoberta, etc.

Implicar l'habitant i l'usuari en la gesti6 i la conservaci6 del
parc. Un espai natural no es un "afar administratiu sin6 que és
una part de natura que sentim corn a nostra, que estimern i que vo-
lem que ens duri. I d'aix6 cal que en siguin conscients abans que
ning0 els habitants d'aquell indret, no se'n pot fer un parc en contra
d'ells, sine) amb ells I aix6 tarnbO es extensible a l'usuari. I no hi
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ha res que eduqui tant ambientalment corn aquesta implicaci6 en
la conservaci6 del patrimoni natural. Els mecanismes sOn molts, des
de participar en els Organs de direcci6 fins a prestar-hi col.laboraci6
a traves de grups de voluntaris, entitats afins, etc.

Comptar amb infrastructures consolidades i amb equips es-
tables d'educaci6. Si pensem que els pares han de cornplir una
funci6 educativa aim) fins i tot ho pensa l'Administraci6-, es
indefugible una dotaci6 aixi. Es veritat que els nostres parcs dis-
posen en general d'uns equiparnents prou dignes on horn troba una
oferta atractiva i un bon nivell de qualitat. En canvi la situaci6
professional i les condicions laborals del personal educatiu stin
moltes vegades les mes precaries de tota la plantilla dels parcs
pUblics. No es tracta necessariarnent de crear una mena de cos de
funcionaris-educadors per a parcs, pare si que amb la fOrmula que
sigui els equips han de tenir garantida una estabilitat, de caracter
laboral corn acabem de reclamar, pert tambe de plantejament, es
a dir, que no calgi canviar d'estrategia cada cop que hi ha un can-
vi politic.

La .xarxa d'equipaments

L'altre instrument es la xarxa d'equipaments, les escoles de
natura o corn se'n digui. Algunes estan situades en aquests parcs
naturals, altres en diversos indrets adients. Fins ara han acomplert
una tasca impagable corn a mitjans d'Educaci6 Ambiental, sobretot
per a escolars. Crec que l'han de continuar fent i tambe assenyalaria
breument dues condicions:

Un control de qualitat, una certa «hornologaci6», de mires
Amplies, no dirigista, per() que obligui a un equipament que porti
el tftol d'«escola de natura- a assegurar uns continguts educatius,
una metodologia i una qualitat. Hi ha hagut casos d'«intrusisrne-
que poden desprestigiar una tasca en general seriosa i ben feta.
Un nombres grup d'equipaments aplegats en un consell de centres
d'Educaci6 Ambiental treballen per aconseguir de l'Administraci6
aquest reconeixement.

Si l'estructura educativa del nostre pais te un caracter pOblic,
as a dir, es subvencionada per mitja dels impostos, i si l'Educaci6
Ambiental ens sembla cada cop ries necessaria, tarnbé caldria que
d'una manera o d'una altra aquests equipaments fossin contemplats
des de l'estructura pUblica d'ensenyament i, per tant, dotats dels
recursos suficients.

Instrumental quotidia

Fer «Educaci6 Arnbiental- pot semblar molt dificil i complicat.
A vegades sembla que per fer una senzilla passejada pel bosc calgui
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ser un Ilicenciat en biologia, o que per fer un exercici sobre la
conveniencia de reciclar s'hagin de tenir complexos coneixemenrs
d'enginyeria, quimica i economia.

A l'escola, el mestre es troba sovint que ja Ii agradaria fer coses
d'aquestes, ja hi té interés, per6 no sap ni corn poser-s'hi. Recorrera
probablement a algun programa ofert per l'AdministraciO pUblica,
portara els nens a veure una depuradora o programara una estada
en una escola de natura. Tot aim!) este molt be, no cal dir-ho, per6
lirnita enormement el camp iii confereix un caracter massa episodic.

Cal mentalitzar-nos que tot educador te capacitat per a l'EducaciO
Ambiental, no nornés els especialistes. Perque l'Educaci6 Ambiental
no afecta una parcella alada i marginal del comportament, sin()
que incideix de ple en el consum i en els habits quotidians. En aquest
educador, el que li cal és que posin rnitjans al seu abast. Li caldra
certarnent un minim de preparaciO, per() si la seva base general es
sOlida i la seva actitud positive, ho assimilare en un tres i no res.

Alguns paisos que f a més anys que toquen aquests temes o que
tenen una mentalitat més practice ofereixen als educadors una
infinitat de recursos al seu abast, molts del quals poden ser utilitzats
autOnomament per cada mestre: nornés Ii caldre aquest minim de
prepared() i un suport exterior. Hi ha, per exemple, gran quantitat
de simples exercicis que es poden fer a l'aire Iliure, o en una senzilla
passejada pel bosc, o fins i tot a la mateixa escole. Aquests exercicis
permeten entendre i sensibilitzar sobre questions basiques de l'Edu-
caci6 Ambiental, des de la preservaci6 dels habitats animals fins
a l'estalvi d'aigua, des del cicle dels nodriments fins al reciclatge,
etc.

Aquests exercicis s6n igualment aptes per ser duts a terme per
grups d'esplai, amb la corresponent preparaciO del monitor, o es
poden proposar als visitants de cap de setmana dels equipaments
o dels parcs naturals: molts d'ells tenen un caracter lOdic, fan passar
una estona agradable i resulten la mar d'instructius.

A case nostra i en l'oferta de molts equipaments ja hi ha materials
i activitats en aquesta linia, per6 caldria que n'hi haguessin molts
més i diversificar el seu grau de complexitat amb una especial
incidencia en coses mes simples. Sabem que actualment s'este
treballant en la generacid de nous assortiments de materials més
a l'abast dels educadors quotidians. Penso que disposar d'aquest
instrumental és basic per Hever de l'Educaci6 Ambiental aquest
caracter ja no solament de dificultat, sinb gairebe d' arca, amb qué
a vegades se'ns ha presentat.
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Adults, educació i associacions

Al llarg de l'article he intentat en tot moment no parlar d'educaci6
corn a activitat per a nens. Aquesta mentalitat es molt estesa i em
penso que caldria extirpar-la, seria un acte important d'educaci6.
Segons aquesti manera de pensar, als nens se'ls educa, als grans
se'ls "sensibiHtza» amb la imatge subjacent de plantificar-los un
cartell que digui .Compte amb el loch> Es a dir, corn si horn re-
nunciés a "fer pensar» la gent gran, corn si ja no poguessin canviar
de mentalitat i de capteniment per convencirnent propi. La sensi-
bilitzacid es una part del procés educatiu, itil i suggeridora tant
per als grans corn per als petits, per6 nomes es una part del conjunt
d'un proces que ha d'involucrar igualment grans i petits.

Dic aix6 perque un dels motius reduccionistes sol ser la dificultat
d'arribar als adults, en contraposici6 als escolars que horn té cada
dia disposats a ser educats i a sobre classificats per talles. Ouan
ens enfrontern al public adult, al "public en general» que en diem,
ens referirn ja arnb el mateix nom a un coldectiu de definicid molt
vaga, que inclou persones d'edat, condicions, interessos i afeccions
ben diversos i que, per tant, requereixen ofertes i programes molt
variats

D'entre els sistemes per arribar-hi. hem parlat dels mitjans de
comunicacid, i hem parlat dels parcs naturals que poden tenir una
of erta molt atractiva i de fet la tenen. la prova es que reben anual-
ment milers de visitants.

Pere) tambe hem parlar del boca a orella i ara cal insistir-hi Iligant-
ho amb el tema de les associacions i entitats. Al nostre pais hi ha
una arrelada tradici6 d'associacionisme i pel que fa a aquesta
tematica n'hi ha moltes que tenen a veure amb la nature, cornencant
per les excursionistes. Per6 no cal que siguin tan especifiques,
perque el que si que hi ha en moltissirnes és una sincera i profunda
preocupacid pels problemes que afecten la societat, corn es el cas
de les questions ambientals. I a més podern partir de la base que
els seus associats solen ser gent convencuda i generosa, disposada
a ampliar els seus coneixements i a millorar la seva practica. Per
aquesta ra6, aquestes entitats i els seus membres han de ser
veritables nuclis de difusi6 dels continguts de rEducaci6 Ambiental.
I ara es un moment excel dent, ja que cada cop estem més con-
vencuts que res corn les organitzacions no governamentals i l'auto-
organitzaci6 civica es tan Ohl per transformer i fer avançar la nostra
societat.
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A manera de conclusi6

L'Educaci6 Ambiental s'ha anat obrint pas en la nostra societat
i encara se n'obrirà molt més, penso que el que he dit ens ajuda
a veure el paper decisiu que ha de tenir en el futur. Un rol de futur
que ja és aqui i que tenim la gran sort i la gran responsabilitat
d'ajudar a definir.

Reflexionar sobre els seus ot, ctius, afinar sobre els seus con-
tinguts, renovar la metodologia, experimentar la practica, ha de ser
un exercici constant que impliqui tota la societat, pert, que ha
d'implicar molt especialment tots aquells que, en el camp profes-
sional, han optat per l'Educaci6 Ambiental. 0 per l'educaci6 a
segues, quo al cap i a la fi no és gaire diferent.

Paraules clau
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La educaci6n ambien-
tal ((odavla con una
corta tradiciOn) este
sentando. sin embar-
go, unas bases que.
aunque incipientes,
permiten vislumbrar un
positivo futuro.
En lo que concierne a
los contenidos, es
conveniente reforzar el
papel del conocimiento
y la conservaciOn de
la naturaleza. A este
contenido tradicional
se viene arladiendo
cada vez con mas in-
sistencia la dimension
social y universal de
las cuestiones ambien-
tales.
En cuanto a la rneto-
dologla, se recuerda
la importancia de
crear un estado de
opiniOn, a traves de
los medios de comuni-
caciOn y del 40 a hi-.
Se pondera el papel
de los parques nature-
les y otros equipa-
mientos y se insiste en
la necesidad de dispo-
ner de instrumentos de
uso cotidiano. Final-
mente, se valora el
papel de las asocia-
ciones en este proce-
so educativo

Abstracts

Le passe encore re-
cent de l'education
environnementale a
pose les premiers fon-
dements qui permet-
tent d'entrevoir de
grandes perspectives
d'avenir.
Concernant les conte-
nus, il convient de
renforcer le r6le de la
connaissance et de la
conservation de la na-
ture. A ce contenu
traditionnel, s'ajoute
avec toujours plus
d'insistance la dimen-
sion sociale et univer-
selle des questions
environnementales
Quant a la methodolo-
gie. l'auteur rappelle
l'importance de otter
un mouvement
d'opinion, par
rinterrnediaire des me-
dies et du bouche
oreille. II pondere le
r6le des parcs naturels
et autres equipements
et insiste sur la néces-
site de disposer
d';truments d'usage
quotidien. II evalue
enfin le r6le des asso-
ciations dans ce pro-
cessus educauf

The still brief past of
environmental educa-
tion has begun to lay
some foundations
which allow us a
glimpse of the great
prospects for the
future.
As far as content is
concerned, we need to
strengthen the role of
the knowledge arid
conservation of nature.
This traditional content
is ever more insistently
supplemented by the
social and universal
dimension of environ-
mental questions.
In terms of methodolo-
gy, we recall the im-
portance of creating a
state of opinion
through the communi-
cations media and
more personally. The
role of the natural
parks and other ameni-
ties is considered and
there is insistence on
the need for instru-
ments for everyday
use. Lastly, there is an
appreciation of the
role of the associa-
tions in this educatio-
nal process
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Entrevista a la professora Michela Mayer*
Pi lar Heras I Tries

Coincidint amb una estada de Michela Mayer a Madrid i a Barcelona,
motivada per la recerca que està realitzant sobre Educaci6 Ambien-
tal (EA) amb d'altres professionals de diversos indrets d'Europa,
hem tingut ocasi6 de parlar Ilargament amb ella sobre l'estat de la
qUesti6. I ens ha semblat molt interessant poder exposar aqui els
seus punts de vista per tal de continuar la reflexi6 sobre algunes
maneres d'encarar, en el terreny de l'EA, el Iligam entre all6 que
creiem més idoni i que en realitat fem.

-Conversem amb Michela Mayer sobre el fet que l'EA que avui
coneixem té un recorregut i una construcci6 al Ilarg dels darrers
anys que té relaci6 amb un marc local, europeu i internacional
alhora. Per aix6 Ii demanem que ens expliqui quina és la valoraci6
que fa de l'EA a Europa i a nivel! internacional.

A mi em sembla que hi ha dos fentimens contemporanis: d'una
banda, a tot Europa es va valorant molt mOs l'EA. Aix6 és evident
a partir de molts signes, del treball de la Comunitat Europea, la
primera universitat d'estiu en la qual vaig estar ara el setembre a
Tolosa de Llenguadoc... Es clar que hi ha una valoraci6 a fer. Per6
a la vegada, si anem a mirar quin és el treball en l'EA, si anem a
veure quina és la seva importAncia en els programes escolars
concrets i el que es fa o el que es planteja, la realitat és que l'EA
continua mantenint-se marginal. La meva qUesti6, per6, és: el fet
de ser marginal, segur que és un problema? o és un avantatge?
No ho se. Quan estàs en una posici6 marginal ets molt més creatiu,
molt més Iliure, tens moltes rriCs possibilitats de canvi. Quan perds
aquesta caracteristica d'efecte de marginalitzaci6 i esdevens ins-
titucional, el canvi es fa molt dificil. S'hauria de veure quina és la
part que volem institucionalitzar i quina la que volem que es man-
tingui marginal, perque sin6, no s'aconsegueixen canvis.

Fisica. es dedica a la formaci6 d'ensenyants en temes d'Educaci6 Ambiental Es
la responsable d'un observatort nacional sobre metodologia I investigaci6 en Educaci6
Ambiental, a Italia. Responsable del CEDE en els temes d'Educaci6 Ambiental I coor-
dinadora per Italia del projecte ENSI de l'OCDE Fla treballat en la forrnaci6 de mestres
a Guatemala

Adreca professional- Centre Europeu d'Educaci6 (CEDE). Villa Falconieri 00044
Frascati (Roma)
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Per exemple, en l'OCDE es va fer un procés d'innovaci6 I es
considera que no s'ha acomplert si no mou més del 25% del pro-
fessorat. Generalment les innovacions s'acaben amb un 15% o un
20%. I crec que si efectivament el 25% del professorat estiguOs
treballant en una bona EA, per a mi seria una situaci6 excellent.
Per que pensem que tothom ha de treballar en EA? A mi em sembla
una bogeria. Després passa all6 que tothom ha de fer les mateixes
coses. La uniformitzaci6.

Ara be, si els valors de l'EA ens semblen tan importants, hem
de veure quins son, quins sOn tan fonamentals i Ilavors veure quins
es podrien treballar també en altres tipus d'educaci6. Veure quins
sOn els que considerariem caracteristics de l'EA i que es poden
treballar nornés en EA. Jo penso -i no nornés jo- que basicament
els valors fonamentals de l'EA es poden treballar en moltes altres
educacions. Es a dir, no necessitem que l'EA estigui totalment
institucionalitzada i acotada, i que es pot mantenir marginal i que
se'n pot treure el maxim partit del fet que sigui marginal. Per sort
és marginal.

-Certarnent, institucionalitzar vol dir, entre altres coses, que hi
ha alguna mena de control, que ja tens tots els mecanismes situats,
que ja se sap cap a on va tot plegat, cap a on ha d'anar. I és una
manera de reduir, també.

Aleshores, la veritable EA, qué significa? A veure. Que l'EA
continuY mantenint-se marginal, pent) que alguns valors basics es
vagin institucionalitzant al'escola, em sembla una possibilitat que
ara a Europa estem tractant. I em sembla més interessant. Per
exemple, em sembla interessant que enlloc no s'esta parlant d'EA
com una assignatura, sempre se'n parla corn a eix transversal o corn
a possibilitat o corn a formaci6 del professorat, pea) no corn a
assignatura. I si no és una assignatura, sera sempre marginal.

-Aqui enllacem amb el tema de la viabilitat de l'EA com a eix
transversal...

Aim!) ho hem discutit molt. Ho hem discutit en l'ENSI' Els curricula
a tot arreu s'assemb!3n i en cada reforma esdevenen més adequats
a les grans teories pedagOgiques, molt amplies, amb objectius molt
amplis, amb valors profunds... Efectivament sOn paraules molt boniques.
El problema és que si Ilegim qualsevol curriculum, hi ha una pro-
funda diferOncia entre el que hi ha a les primeres pagines i el Ilist6
dels continguts o tambO dels objectius, perqu6 molts curricula se-

(1) Environment and School Initiatives (OCDE). coordinat a Italia per la Dra Mayer
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gueixen treballant objectius comportamentals o be objectius espe-
cificats. Que passa, doncs? Que una cosa es contrastant amb l'altra,
perque no es poden treballar aquests objectius especificats en el
temps i amb la capacitat que te cada membre del professorat, i

treballar a la vegada els objectius grans i meravellosos que es posen
a l'inici de cada document escrit dels curricula.

Una de les coses que hi ha molt clara en el projecte ENSI es
que els ensenyants aix6 ho han awes ben be. Si fan un informe
utilitzen tot de paraules boniques, pert) despres el problema es
veure que es el que en realitat es fa. I la prectica no este canviant
tant corn es podria pensar si Ilegim nornes els meravellosos objectius
curriculars de que tothom parla i que trobem per tot arreu.

Per aix6, en parlar de la.viabilitat de l'EA corn a eix transversal,
el problema es el mateix. Es quelcom que sona molt be i es clar
que l'EA este en posici6 transversal respecte de les disciplines en
el sentit que les necessita a totes o a moltes d'elles i que no forma
part exclusivament de cap. Per6, que significa treballar en la linia
dels eixos transversals? A mi em sembla que no hi ha prou expe-
riencia ara en el rriOn, si, diria en el m6n. A Anglaterra s'han plantejat
els eixos transversals i tambe elle hi ha problemes molt grans de
realitzaci6 a la practice. Em sernbla que abans de plantejar refornies
seria millor fer més experimentacions i intentar veure que significa.
El que jo puc dir, per exemple, sobre el problema de l'eix transversal,
es que una rnanera possible de treballar-lo podria ser la que estava
tambe a les conclusions de la universitat d'estiu: pensar en un espai
i un temps que es deixa Iliure de manera que els i les ensenyants
poden treballar en conjunt sobre projectes. Aquesta podria ser una
manera molt concreta i molt practice. I n'hi ha algunes experiencies.
A Franca «les projets d'action educative., i a Re lia, s'este intentant
de proposar que els i les ensenyants dediquin un 10% de les seves
disciplines al treball en projectes amb altres ensenyants de manera
que sigui quelcom de reconegut, igual corn aqui es parla d'eixos
transversals, pert no es clar quin es el temps i quin es l'espai en
que aquestes coses es poden fer. Perque sin6, no es una respon-
sabilitat de tothom i acaba significant que es una responsabilitat
de ningii.

Em sembla molt dificil treballar els eixos transversals corn ele-
ments que estan en totes les parts dels curricula. Em sembla una
cosa que cal pensar molt mes. Que no sigui una cosa imposada,
disposada d'antuvi, receptada...

- Parlaves de l'ENSI

SI, parlem de l'ENSI, i en aquest sentit, la idea va ser de no
treballar per eixos transversals, sin6 per projectes. La traducci6
d'ENSI al catale, m'adono que significa «accions de les escoles pel
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medi ambient.. L'ENSI va ser una possibilitat, proposada a les
nacions, de fer recerca amb escoles i sobre escoles que estaven
proposant accions per l'ambient. L'OCDE mai no ha parlat de fer
EA corn a eix transversal ni ha parlat de «curricula verds». Perque
aim!) es una cosa que a mi, en aquest moment, no em sembla prou
experimentada. Pot ser que no sigui ni tan sols possible. Pot ser
una cosa molt teOrica, en canvi les accions sOn sempre molt con-
cretes. ENSI va comengar l'any 1986 proposant-se nornes recoliir
exemples d'escoles i d'accions concretes que des de les escoles
s'havien proposat per l'ambient. Es clar que es tractava d'accions
a nivell de l'alumnat i as obvi que l'alumnat d'escola primaria Os
diferent del d'escola secundaria.

De la primera recerca que es va fer, amb -em sembla- 150 escoles
de moltes nacions europees, 11 en aquell moment, es va passar
a 19, entre les quals hi ha Espanya, i arnb mes de 200 escoles. La
segona vegada es va treballar intentant d'identificar exemples, per6
treballant amb les escoles de manera que es pogues monitoritzar
corn s'havien anat desenvolupant les accions; hi havia les carac-
teristiques que es desenvolupaven amb les accions. Tot i que moni-
toritzar no es ben,be la paraula justa, perque no hi havia un monitor
o una monitora. Es per entendre'ns. De fet la metodoloaia que es
va intentar de proposar a totes les nacions era la de la recerca-
acci6. I en la recerca-acci6 l'investigador es el mestre o el professor,
i per part dels que anomenariem «investigadors de segon ordre»
hi ha el deure de donar suport a la recerca de les escoles, d'oferir
metodologies 1 suport, alhora que es recollien dades per tal de
proposar corn un resurn o una sintesi nacionai de les recerques i
de les conclusions que les escoles havien dut a terrne.

Aix() em sembla una caracteristica molt interessant perque no
Os una recerca sobre les escoles, sine) una recerca amb les escoles
i de part de les escoles. Es clar que despres cada nada ho ha
interpretat a la seva manera, amb els seus mitjans i en els seus
medis, pert un dels aspectes que a nivel( internacional es reconeix
corn el mes interessant de l'ENSI Os que el grup de treball inter-
nacional s'ha desenvolupat corn un grup de recerca, proposant
seminaris per confronter experiencies i per aprendre metodologies.
Les nacions van proposar tarnbe seminaris cientifics d'aprofundiment
d'alguns elements que pensaven que eren claus. Aixi, yam fer
seminaris sobre recerca-acci6 i sabre avaluaci6, particularment
rnetodologia d'avaluaci6 qualitative; varn fer seminaris sobre ener-
gia i economia, sobre complexitat i EA, sobre EA i desenvolupament
sustentable I sobre EA valors.

Jo penso que amb aix6 no yam aconseguir veure 22 escoles que
estan treballant plegades, perque efectivament les escoles s'han
trobat molt poc entre elles a nivell internacional, maxim s'han trobat
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a nivell nacional, pert) hem aconseguit un grup internacional que
durant 4 anys ha compartit idees i recerques. I aix6 es quelcom que
esta pesant molt a nivell europeu (la majoria d'aquestes nacions
eren nacions europees -també hi van participar Australia, EEUU i
JapO- i les més implicades eren les europees), cosa que sianifica
que, en aquest moment, hi ha un grup d'investigadors/res en EA
que han viscut una experiencia junts, que tenen metodologies sin6
compartibles, si discutides... i aix6 és una gran consecuciO.

-Quina ha estat, doncs, la participaci6 de les escoles en aquest
procés europeu o internacional de que aeries?

Les escoles gairebé no participaven en els seminaris internacio-
nals, nosaltres a Italia ho hem intentat i efectivarnent a Italia van
venir un o dos ensenyants de cada pais i a la darrera conferencia,
a la conferencia final, es va aconseguir que hi fossin un o dos o
a vegades més de tots els palsos. Aquest és, em sembla, un dels
problernes. Probablement no hauria estat possible pel nombre de
gent que suposaria, sOn moltes persones, i no és facil fer una
conferencia eficac amb molta gent. S'hauria de pensar quelcorn per
augmentar els intercanvis escolars perque des del nostre punt de
vista és una cosa nova. Es una cosa a pensar. S'han fet aquestes
trobades on alguns ensenyants han participat i despres en alguns
casos es van posar en relaciO una mica autOnornament algunes
escoles que intentaven fer intercanvis i mitjancant l'ENSI van trobar
algO que tenia les mateixes idees, pelt sari casos aillats. S'hauria
de veure si es possible generalitzar-ho. Ara ENSI s'ha acabat i

l'OCDE no te cap intenci6 de continuer. El problema es "per que»
i el "perque» és que les recerques de l'OCDE sOn gairebe sempre
recerques que al final treuen conclusions per als ministres i que
no persegueixen ser activitats de dinarnitzaci6 i de mobilitzaciO.
Aixt es una Ilastima. Ara be, pel fet que corn a investigacions tenim
moltes idees i molts resultats, no pretenen continuar amb el network.
Efectivament és una Ilastima, perqué hi ha un patrimoni que s'este
utilitzant en altres Ilocs, perque les escoles i nosaltres ens mantenim
en contacte.

-Es una cosa que sorpren, pensar en un organisme internacional
del caire de l'OCDE que pot estar potenciant ni que sigui per un
temps i amb unes finalitats molt concretes. treballs i propostes de
recerca-acciO, de projectes, etc.

Si. efectivarnent. és tan sorprenent que van pensar que ja s'havien
sorpres prou. Van decidir que sis o vuit anys ja eren suficients per
sorprendre's, eren mes que suficients. I calla tornar a altres coses.

-Vuit anys, va durar?

Be, des del comencament no, la primera fase va ser de 1986
a 1988 i la segona va comencar l'any 1988, per6 les nacions es van
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posar a treballar durant el 1990. En total sOn 8 anys de recerca,
pert) en les nacions generalment van ser dos anys de recerca amb
les escoles. La primera fase va ser mes una enquesta, una iden-
tificaciO d'escoles, contactes...

-Una altra cosa que em sembla molt important en el projecte
ENSI, que no se n'ha parlat gaire aqui a Espanya. Os el que ano-
meneu «qualitats dinarniques«...

Nosaltres teniem dos objectius: l'un, de mes cornii, era desen-
volupar la sensibilitat de les escoles, dels estudiants al valiant de
les escoles, etc., i el segon, era el de desenvolupar el que es va
anomenar «qualitats dinamiques«. Es va plantejar que l'important
en EA no era tant desenvolupar comportaments definits, sin6 mes
aviat desenvolupar qualitats critiques, d'autonomia, de presa de
decisiO. de solidaritat, de confianga ei si mateix/a... analitzant que
l'escola sempre d6na un missatge verbal d'aquesta mena: el mis-
satge de l'organitzaci6 escolar Os que tu no pots perque has d'espe-
rar que els altres et diguin el que has de fer. tu mai no et pots
desenvolupar sola, perque ets una alumna, has d'aprendre. AixO va
ser un punt critic i precisament és aixi, em penso. perque Os jus-
tament aqui on els i les ensenyants temen problemes. I el mes
interessant Os que cap pais no es va proposar un tema. cada escola
escollia el tema que Ii semblava interessant per a una acci6 en el
seu territori. No era possible pensar un tema Onic ni tampoc pensar
una nista de temes, car cadasc0 tenia els seus problemes. Llavors
els i les ensenyants havien de def inn. els seus projectes i desen-
voluoar qualitats dinar-moues. la quat cosa els va posar en una
condici6 que els permetia adonar-se que efectivament en la seva
educacib normal eren ells o elles qui ho preparaven tot I l'alumnat
names executava. Canviar de punt de vista els va permetre d'adonar-
se que ells mateixos o elies mateixes estaven desenvolupant qua-
Mats dinamiques. perque si deixaven que fossin els I les alumnes
qui decidien I qui feien significava que perdien el control. que havien
de ser mes flexibles, que no podien decidir els objectius compor-
tamentals i especificats, perque era l'alumnat qui estava definint i

proposant coses

Es clar, en aquesta situac!6. que et queda de la teva professio-
nalitat corn a ensenyant? Tu no domines del tot els continguts.
perque poden ser de qualsevol mena. No tens el control sobre les
pautes No controles els objectius. . A,x6 Os efectivament un efecte
dmamitzador delside les ensenyants. I al final, tothom va reconeixer
que una de les coses mes importants que havien awes era que els
alumnes poden efectivarnent treballar d'una manera autOnoma. la
qual cosa no significa que treballin sols, significa que el professorat
te un altre paper. que ha de saber fer una pita de coses. preparar.
donar condicions. canviar contextos. proposar. tambe Pert' no eren
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ells o elles qui mantenien el control absolut en el cami didactic. I

aix6 els va fer desenvolupar les qualitats dinamiques de sensibilitat,
d'intervenci6 en el moment ("improvisaci6") sense planificaci6, que
no esta en contradicci6 amb la capacitat de planificar contextos i
d'orientar i fins de dirigir el treball de l'alumnat. Aix6 es una qUesti6
d'equilibri dinamic entre les dues posicions que avui els i les ense-
nyants de l'ENSI efectivament tenen, ja que per a ells i &les va ser
un punt nodal.

I una altra cosa que em sembla tambe interessant per6 que tam-
be s'ha treballat molt en altres projectes, es el fet del coneixement
local. El fet que quan es treballa en problemes concrets no es van
buscant els coneixements generals, que sol ser el que es busca
en els llibres de text, sin6 que es van construint coneixements sobre
els problemes locals. Donar valor al coneixement local és efecti-
vament una manera de canviar el punt de vista des del qual es miren
les coses. No pensar que nornes es valid all6 generalitzable, all6
que es troba en els Ilibres de text. I aqui se situa el problema de
la complexitat...

-I de la globalitat...

I el respecte a la diversitat. Perque en totes aquestes coses tu
has de respectar la diversitat del teu alumnat, que entre ells i elles
no sOn autemoms de la mateixa manera i ho has de respectar; has
de respectar la diversitat que es presenta en el teu entorn i has
de respectar la diversitat dels punts de vista de la gent que d'alguna
manera es relaciona amb el projecte. Aix6 es quelcom que forma
part, em sembla, d'aquesta cultura de la complexitat. La complexitat
es quelcom molt mes dificil de tenir a nivell conscient, per6 a mi
ern sembla que s'esta desenvolupant juntament amb el desenvo-
lupament de l'EA.

-Potser tu, que ets fisica, ens podries parlar més de la noci6 de
complexitat. Podem parlar d'un paradigma de la complexitat?

No es pel fet de ser fisica que em preocupa el tema de la
complexitat, penso que es mes aviat pel fet de treballar amb EA
que em vaig posar a reflexionar sobre el tema. A mi la paraula
paradigma no em convenc gaire, ho hem discutit moltes vegades.

clar que es una paraula. Per6 que entenem per paradigma? Si
entenem que tenim una culture molt amp lia que no es solament un
paradigma cientific, que es un paradigma des d'un punt de vista
d'un mode de pensar implicit, del qual no ens adonem, Ilavors si,
existeix un paradigma de la complexitat i existeix un paradigma
actual que es el dominant, que es un paradigma tecnicista i reduc-
cionista, en el qual es d6na un paper a la ciencia que la ciencia
real no ha demanat mai: el paper de regular el m6n i de donar
seguretat a tothom, que tot es pot preveure i tot es pot arreglar.
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03 Aixo nornes ho pot creure qui creu en Deu Si creus en la ciencia,
saps que la ciencia té els seus limits les seves capacitats i que
la ciencia es un producte huma i solament contesta les preguntes
que es fa la societat humana en la seva complexitat, una societat

1) on les pressions socials i econdmiques sOn molt mes importants que
les preguntes <tpures, en aquesta societat la .ciencia contesta

co aquesta mena de preguntes i no pot efectivament posar-se en la
responsabilitat del mOn. Es una altra cosa. El problema es que
aquesta culture tecnicista... i reduccionista este immersa en la

co nostra vida quotidiana d'una manera que moltes vegades ni ens
n'adonem.

Penso que gran part de la recerca educative i de la mateixa
educaci6 esta absolutament entrellacada amb aquesta culture re-
duccionista. I n'hi ha un munt d'exemples. Per aix6 em sembla que
l'EA ens ajuda a veure quins sOn els aspectes reduccionistes que
hi ha en la manera corn treballem en relaci6 al medi ambient. que
n'hi ha moltissims i sempre hi posem solucions tecniques. per6
tambe ens ajuda a veure quines sOn les solucions reduccionistes
que nosaltres proposem en educaciO. A vegades aquestes coses
ens porten a discutir el problema entre all6 qualitatiu i and quan-
titatiu. que es efectivament una polernica que nornes te sentit en
una tsiO reduccionista.

-Corn et sembla que es pot resoldre, malgrat aquesta visiO re-
duccionista que continua sent present. aquesta polernica?

A116 quantitatiu té el seu paper, pent) Os un paper molt limitat.
perqua allO quantitatiu te sentit nornes en algunes situacions cons-
truldes. No oblidem que els experiments sempre sOn construIts. AII6
quantitatiu sempre te aquesta mena de paper, de ser o be valid en
situacions construIdes o be de tenir una validesa en situacions
estadistiques que ens donen limes, per6 no ens diuen res sobre
la qualitat efectiva, per exemple de la vide o de l'educaciO o de
1.4 investigacio. Un dels mes importants psicOlegs experimentals.
molt conegut pels seus treballs tecnico-estadistics. va dir l'any 1975

que sota el seu punt de vista aquestes estrategies estadistiques
quantitatives gairebe no tenen senfit en un sector de psicopeda-
gogia, perque el mes interessant, que Os la qualitat. la capacitat
de dir coses noves, s'escapa. perque la xarxa no este feta per
assumir all6 nou. este feta pel conegut. Ara be, a mi em sembla
que no existeix tal polernica. el problema crec que es de reconeixer
en qualsevol situaciO i en qualsevol context real on te efectivament
sentit and quantitatiu i on all6 qualitatiu El problema real Os que
el cientifisme ens ha portat a pensar que nomes quan hi ha nume-
ros. quan hi ha quantitatiu hi ha ciencia. hi ha coneixement. La qual
cosa Os una m.ca corn pensar que solament allO general es important

que all6 local no ho Os. Aquest tipus de reduccionisme es el que
ens este afectant a tothom.

52



-I l'ENSI, corn a projecte d'una certa envergadurl om ho encara
a la prectica, aix6?

L'ENSI, per exemple, va decidir de treballar en estudis de casos
sense estadistica i sense quantificacions. I l'avaluacid que hem
treballat, que preteniem, va ser una avaluacid del tipus que s'anomena
qualitatiu, eliminatiu, naturalistic, on es clar que s'anaven recollint
dades, per6 no signif leave que es feien mostres o que es feien
estadistiques, perque no eren necessaries, perque no s'aplicaven.
Perque estem treballant sobre la qualitat del proces i no pas sobre
els resultats, i a mi em sembla que la complexitat s'ha aplicat molt
-tambe en el programa ENSI- perque si tota l'atenci6 no este sobre
els continguts ni este sobre els resultats, l'Unic que et queda s6n
els processos. Aixd significa que tu no vas a buscar dades, fets
quentitatius o resultats predefinits, sind que vas a examinar pro-
cessos. Per a nosaltres aix6 va ser molt important, perque el pro-
fessorat havia d'aprendre a viure en una situaci6 de risc, de no
coneixer, d'incertesa. Un aspecte que efectivament és caracteristic
de la complexitat i hauria de ser tambe caracteristic de la nostra
posici6 enfront de l'ambient (no enfront de l'EA). Moltes persones
ecologistes, al meu parer, sOn tan reduccionistes corn els tecnicistes
(corn els tecnics), perque pretenen buscar solucions segures en un
temps breu. Educaci6 i ambient ens obliguen a utilitzar norries
processos de Ilarg termini, perque sOn aixi, i a c6rrer sempre el risc.
Sempre estem corrent el rise. I l'important no es no cOrrer-lo, sin6
de ser conscients del f et que sempre estem corrent el risc i que
hem de controlar els processos perque els resultats mai no es poden
preveure. Aix6 es valid en les dues coses: en l'educacid i en les
ciencies ambientals. I aixd em sembla que es un pla de coherencia
que ens mostra corn la complexitat, aquesta culture de la complexi-
tat, es quelcom que efectivament ens pot ajudar a plantejar l'EA
d'una manera molt mes coherent amb el que sOn les necessitats
pr6pies del medi ambient.

-Abans parlaves dels valors, de quins valors eren o no els ,jpropis,,
de l'EA...

En aquest sentit es pot abordar tambe el problema de l'etica i

dels valors. Si no tenim seguretat, corn podem tenir seguretat en
els valors? Perd es clar que els valors no es poden deixar de banda,
no podem pensar mai que sorn neutres. La culture de la complexitat
ens diu que l'observador sempre forma part del sistema, mai no es
pot posar al costat i observar-lo des de fora, des d'un altre punt
de vista. Els valors sernpre hi s6n presents, en totes les disciplines,
no nornes en l'EA; en qualsevol discipline, i nosaltres efectivament
els haurem d'examinar, tenim un munt de valors implicits. Penso que
el desafiament de l'EA, tambe de la complexitat, Os exposar expli-
citament els nostres valors corn ensenyants, I no solament els valors
ambir ntals, sin6 tambe els valors educatius, aquests mai no es
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discuteixen. Proposar-los a discussi6, acceptar que els nostres
valors, els que nosaltres pensem que s6n sempre els millors i els
Unics, sOn quelcorn que es pot discutir, i discutir-los amb els i les
alumnes, que es el maxim! Si no fas aix6, efectivament et mantens
en una situaci6 de reduccionisme etic i cognitiu. Efectivament, no
estes construint amb el teu alumnat ni els conceptes ni els valors,
perque transmetre valors significa que tu no estes construint valors
profunds, nornes estes acostumant l'alumne a ser manipulat i modificat.
I el que tu has d'ensenyar es a reeixir, a reaccionar en aquesta
manipulaci6 que sempre vivim dins aquesta societat. Aix6 em sembla
que pot ser un paper de la complexitat que es fonamental per a
l'EA i per aim) nosaltres a Italia, a l'ENSI, yam ser els Onics que
ho yam plantejar corn a fonamental. Es, per& interessant que molts
altres paYsos -Espanya i Franca i,tambe amb altres noms Esc6cia
i Suede.- ho van treballar molt be. Es un punt que es troba ara mateix
en desenvolupament i que alguns paIsos encara no contemplen corn
a punt important. Probablement nosaltres, corn a paYsos del sud
d'Europa, ho tenim mes en la nostra culture i es quelcom que podern
aportar als nostres collegues professors/res dels altres paYsos.

Entrevista realitzada I tradinda per Nat Heras Tries

Paraules Clau
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Abstracts

En esta entrevista se Dans cet entretien This interview tackles
abordan algunos te- sont abordés quelques some of the subjects
mas relacionados con themes relatifs A la related to the practice
la práctica de la edu- pratique de reducation of environmental edu-
caciOn ambiental en environnementale dans cation around the
torno al proyecto Envi- le cadre du projet En- OECD Environment
ronment and School vironment and School and School Initiatives
Initiatives (ENS1) de la Initiatives (ENSI) de (ENSI) project. Among
OCDE. Entre los as- l'OCDE. Parmi les as- the aspects dealt with
pectos tratados figuran pects traités figurent are the organisation,
la organizaci6n, la me- l'organisation, la me- the methodology, the
todologla, las temeti- thodologie, les theme- subject matter and the
cas y los problemas trques et les proble- problems which were
que se evaluaron una mes évalues a/ores assessed after the ex-
vez realizada la expe- l'experience realisee perience in Italy by
riencta en Italia por en Italie par l'equipe the team coordinated
parte del equipo coor- coordonnee par le Dr by Dr Mayer. Which is
dinado por la Dra. Ma- Mayer. Ce;a n'a pas no reason why the in-
yen. Lo cual no es empeche d'aborder au terView should not also
obstaculo para que, en cours de l'entrevue le deal with environmen-
la entrevista, se trate theme de reducation tal education in the
también sobre la edu- environnementale dans international context
caciOn ambiental en el le contexte internatio- and the aspects rela-
Ambito internacional y nal et les aspects lies ted to the Spanish
sobre los aspectos a la réforme de educational reform
que relacionados con l'enseignement es- which concern people
IA Reforma Educative pagnole qui preoccu interested in environ-
Espanola, preocupan a pent les personnes mental education in
las personas interesa- intéressées par the country
das en la educaci6n reducation environne-
ambient& en nuestro mentale en Espagne.
pais.
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Educació Ambiental I Recerca-Acció

Ramón Lara*

Les institucions educatives

El fenomen educatiu probablement es tan antic corn la mateixa
humanitat; per() en algun moment, seguint aquest fenomen general
d'especialitzacid i de distribuci6 social del treball, la tasca d'educar
s'institucionalitza, es a dir, passa a ser competencia d'un Organ
especialitzat de la societat: l'escola (denominarem aixi tot grup
hurna reunit amb la finalitat d'ensenyar i aprendre).

Tota institucid sorgeix en una epoca de la histdria, corn a resposta
de les societats a determinades necessitats del moment, i gene-
raiment desenvolupa mecanismes interns d'autoreproduccid, gra-
cies als quals es perpetua en les etapes histOriques seguents,
independentment que aquestes necessitats originaries hagin des-
aparegut o s'hagin modificat substancialment.

Les instituclons educatives, privades sovint de la capacitat
d'autoreflexi6, tampoc no s'escapen a aquesta norma i evolucionen
amb molta lentitud da.rant les necessltats de la nova socletat.
La pugna entre les tendencies cap a la permanencia i el canvi, que
afecta totes les parceldes de la realitat, es resol aqui sovint d'una
manera simplista: o be ref ugiant-se en el conservadorisme immo-
bilista, o be arraconant, corn a invalid, tot allO veil i apuntant-se a
la darrera moda pedagagica, sense gaire fonament tant en un cas
corn en l'altre, i oblidant que ambdues tendencies, permanencia i
canvi, no sOn antagOniques, sind complernentaries, i que es neces-
siten rnütuament corn les dues cares d'una mateixa moneda.

'Rarn On Lara Tebar. gcOgra professor del Dep de CCSS de la Universitat
Complutense do Madrid Master c. Educacio Ambiental I mombre del Consell Assessor
del Master en EducaciO Arnbient;il (UNED-F Universidad-Ernpresa. Madrid) Nornenat
pal MEC corn a Coordinador Espanyol del Prdecte ENSI de l'OCDE Ha col taboret amb
J ELLIOT en tomes de Recerca-Accio Ha dotal conferencies en universitals espa-
nyoles I estrancieres ha publical diversos treballs sobre Educed() Ambiental

Adreca professional Departarnento de Diclactica de las Ciencias Sociales Uni-
versidad Complutense de Madrid Avda Islas Filipinas. 13 28003 Madrid tel (91)
3946745
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Es ja molt poc probable trobar prof essorat partidari de "la tetra
con sangre entre" o almenys ningir no gosaria mantenir aquesta
afirmaci6. Pere no es tan segur que els comportaments de molts
de nosaltres no continuYn orbitant entorn d'aquesta creenga, encara
que una mica endolcida. Es a dir, sense ser partidaris de la «sang»,
sf que actuem moltes vegades en els processos d'ensenyament-
aprenentatge sobre la base que «la Iletra ha d'entrar» tan se val
el metode que s'empri.

Aquesta actitud, consequencia d'una forta preocupaci6 per refi-
cede, sol manifestar-se sense que importi gaire la relaci6 que
s'estableix entre el subjecte que apren i «la Iletra», quin proces se
segueix en aquest aprenentatge i, el que no es menys important,
sense reflexionar gaire sobre el que cal aprendre, si és «la Iletra»
o es «resperit», i aixt sovint s'aprenen més paraules que no pas
conceptes, es confon la gramatica amb el Ilenguatge, les coses amb
els seus noms, i el mapa amb el territori. Igualment, es presta poca
atenci6 a les actituds de qui apren envers aquest aprenentatge i
els seus continguts, a les motivacions, als estats d'enim, als sen-
timents... Una despreocupaci6 semblant se sol descobrir en elle) que
afecta les relacions de la persona amb el seu entorn, a les mütues
influencies i condicionaments, etc.

L'Educació Ambiental corn a model

Conscients d'aquesta squad& son moltes les persones relacio-
nades amb reduced& en siguin o no professionals, que s'han
preocupat d'introduir innovacions tant en rembit formal corn en el
no formal. Una linia de treball es la representada per l'Educacln
Ambiental, a la qual, explicitament o implicita, s'incorporen cada
cop mes educadors, les experiencies d'innovaci6 dels quals es
veuen progressivament recolzades per institucions privades i O-
bliques d'embit local, nacional i internacional.

No obstant aixd, no es pot dir que rEducaci6 Ambiental sigui
una novetat en sentit estricte. Qualsevol educed& o es produeix
en relaci6 amb el medi ambient o no es una veritable educed& Tal
vegada conve aclarir que sota la denominaci6 «niedi ambient» ens
ref erim en tota la seva globalitat al sistema format per la realitat
amb que interactua l'individu en cada una de les etapes de la seva
vide.

Es tracta d'un sistema total, integrat per elements interrelacionats
que en virtut de la nostra limitada capacitat de comprensi6, ens
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veiem obligats a classificar corn a pertanyents a diversos subsis-
temes (biosfera, tecnosfera, sociosfera, noosfera), pert) que davant
l'educand es manifesten de manera global.

Es Onicament en relaci6 amb aquest entorn que l'individu pot
desenvolupar d'una manera harmonica les seves potencialitats, tot
construint la seva visi6 del m6n, alhora que crea i perfecciona ies
categories, els instruments i les capacitats d'aprenentatge, en un
proces evolutiu integral.

La relaci6 amb el medi des del punt de vista de l'educaci6
individual sempre ha estat necesseria, independentment de la cons-
ciencia que s'hagi tingut sobre aquest vincle i aquesta necessitat.
Pero, en l'actualitat, a la Ilurn de la problematica ambiental, aquesta
connexi6 s'ha convertit en una exigencia tambe des del punt de vis-
ta de l'educaci6 de la societat en el seu conjunt.

Els debats de Rio 92

La reuni6 sobre temes relatius al medi ambient, .La Cimera de
la Terra., celebrada a Rio de Janeiro el juny de 1992, va palesar,
entre altres, tres fets: la gravetat dels problemes ambientals, l'incrernent
de la consciencia püblica i privada sobre aquest tema i el desacord
entre diversos grups socials i paisos quant a les seves possibles
solucions I, especialment, quant a la seva posada en practice.

En la reuni6 oficial de la Cimera, i malgrat haver assumit la
preocupaci6 general pels problemes ambientals, els pa'isos i grups
privilegiats han evidenciat una manca de compromis real i immediat
amb les possibles solucions en continuar amb la mateixa lOgica que
ha caracteritzat el seu comportament politic i econOrnic fins ara,
cercant exclusivament en la tacnica i en el monetarisme la resposta
als problemes i incrementant amb aim) la seva capacitat de control
sobre el planeta.

PerO en la Cimera celebrada les mateixes dates i
en el mateix Iloc, s'han alcat veus que denuncien la ja excessive
capacitat de determinats sectors de la societat per influir sobre el
medi, per dominar la natura; -sr la qual cosa es considera que ailO
urgent no es incrementar aquests rnitjans sin6 controlardoL, lirnitar
aquesta capacitat d'influencia. Una idea que ja havia formulat Morin
fa mes d'una decade: 0Avui dia ja no es tracta tant de dominar la
natura corn de dominar el dominl» (Ciencia con conciencia, 1982)
i que suposa un canvi Otic i de mentalitat profund al qual poden
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contribuir en gran mesura els nous models educatius en els quals
es concedeix al medi ambient la importancia que realment té.

Es evident que la nostra societat este necessitada de canvis
radicals, tant eri les relacions interespecifiques corn en les intra-
especifiques. es a dir, en els comportaments dels essers humans
amb la resta d'especies i amb la resta d'humans. Aquestes pautes
de relaci6 s6n tributaries de determinades escales de valors i de
models de pensament que caldria canviar al seu torn.

Les arrels del nostre comportament

Els nostres inadequats habits d'actuaci6 envers el medi ambient
sOn conseqüencia en part de la nostra predominant visi6 antropo-
centrica del mOn. potenciada per les teories cientifiques positivistes
que prenen cos en el segle XVII (Descartes. Newton...), conside-
rades fins fa ben poc corn a suport inamovible de qualsevol mena
de racionalitat cientifica i cultural.

Aquest antropocentrisme (la consideraci6 de l'home corn a centre
i mesura de totes les coses i el seu convenciment moral que esta
autoritzat sense limitacions a «creixer, multiplicar-se i dominar la
terra"), ajudat per l'esmentat model de racionalitat occidental (estbs
gairebe arreu del m6n juntament amb la colonitzaci6 politica i econOrnica)
ens ha portat a un comportament que ignora els limits del planeta
i cec a l'impacte creixent de la nostra intervenci6 sobre el medi,
les dimensions de la qual son conseqUencia lOgica del creixement
demografic, accelerat especialment en el darrer segle, del tarnbe
enorme desenvolupament tecnolOgic i de la intensificacib del model
consumista a Occident.

En aquestes circumstencies les institucions educatives han romas
excessivarnent preocupades per l'adaptaci6 dels nous individus a
la societat, posant escas interes en la necessitat, conveniencia i
possibilitat de canviar la societat mateixa, tambe des del camp
educatiu. Considerant la societat com un sistema, podern entendre
l'educaci6 corn un mecanisme regulador que arnb la seva actuaci6
pot assumir la lOgica social i potenciar-la adaptant-hi els individus
o be, per contra, pot detectar situacions problematiques i contra-
dictOries, pot intuir necessitats individuals i soci (estiguin o no
demandades pOblicarnent) i introduir-les en el model educatiu. En
el primer cas. la realimentaci6 educative consolida i perpetua el
model social, mentre que en el segon, es converteix en un element
de dinamitzacib i canvi.

60

J3-



I es que reduced() no nornés acompleix funcions individuals, sin()
també socials. Quant a finalitats explicites, és segurarnent el mes
gran instrument de canvi social que ha creat la nostra culture. AixO
no vol dir que en tot moment i Hoc s'estigui emprant amb aquesta
finalitat. No sempre els instruments es fan servir en all6 perque
serveixen o es diu que serveixen.

Per descomptat, reducacid no es producte exclusiu de les ins-
titucions escolars. Existeixen altres agents que hi competeixen, a
vegades amb avantatges de .mitjans i recursos; per() si que sOn
aquelles les Oniques que tenen corn a finalitat expressa la formaci6.
de les noves generacions. la seva incorporacid a la societat i a la
culture, rorganitzaci6 de l'experiencia...

La proposta de l'Educació Ambiental

L'Educaci6 Amblental es una proposta que afecta igualment els
Ambits educatius formal i no formal, l'especificitat de la qual no
consisteix tant en el canyi de continguts, ni tan sols en el canvi
rnetodologic, tot i que és important, corn en la posada en questiO
de les finalitats Oltimes del proces educatiu i fins i tot de les que
regeixen la vida dels individus i de les societats.

Corn a resum dels seus objectius es pot considerar Ia recerca
d'aquest nou model etic al qual ens hem referit abans, on les
relacions dels humans entre ells i amb la resta de la natura estiguin
presidides pel respecte a la vida i a la diversitat tant natural corn
cultural, per la solidaritat intra i interespecifica, en l'espai i en el
ternps, i per la responsabilitat en l'Os de les capacitats i els mitjans
d'intervenci6 que les diverses cultures han desenvolupat al Ilarg de
la histOria.

Logicament aquest plantejament axiolOgic condiciona els aspec-
tes metodolOgics. L'educaci6 no pot enquadrar-se entre les acti-
vitats de producci6 resultat final del qual no este condicionat
al proces d'execuci6) sin6 que pertany a les que AristOtil denomi-
nava "activitats de ter, el resultat de les quals este intimament
Iligat al proces seguit per a la seva consecucid i condicionat per
agues;

Acor,seguir objectius corn l'autonomla personal, uns habits de
responsabllitat I Independancla al Ilarg de tota la vide, la capacitat
d'avaluar les consequencies de les accions prOpies i alienes, etc.,
names es pot propiciar mitjancant una educaci6 en la Illbertat, on
a l'educand se Ii concedeix un paper de subjecte actlu, que inclou
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una presa de decisions individuals i col lectives a tos els nivells,
des del plantejament dels problemes i temes a abordar fins a la
comprovaci6 de la marxa del proces escollit i de les consequencies
de la seva elecci6, avaluant les opcions preses en funci6 dels
esforgos i els resultats en cornparaci6 amb altres alternatives possibles.

El compromis amb el medi ambient exigeix una metodologia
educative problematitzadora en forta interacci6 amb la realitat,
concedint un paper important a la percepci6 subjective i als aspec-
tes vivencials, plurisensorials, lüdics, emocionals, estetics... A partir
de situacions conflictives de la prOpia realitat i d'aquests plante-
jaments, l'educand haure d'enfrontar el repte d'investigar tota mena
de fenômens d'ordre natural, social, cultural... la qual cosa el portara
a sotmetre a revisi6 critica tant les seves concepcions previes sobre
aquests fen6mens corn les idees consolidades en la societat.

Els continguts de l'aprenentatge no es limit In al nivell concep-
tual, sine) que s'estenen al desenvolupament de capacitats i des-
treses per actuar sobre situacions concretes, a partir de visions
globals dels problemes i de la potenciaci6 dels valors i actituds
corresponents. Aquesta vocaci6 d'incidencia sabre la practice exigeix
un abordarnent interdisciplin1 déls problemes i de l'ensenyament,
fenomen parallel al que s'es,a produint en el camp de la recerca
aplicada.

Canvi de rols educatius

Tot aix6, corn es pot veure. modifica substancialment el paper
de l'educand, per6 tambe el de l'educador. Corn queda ja apuntat,
l'educand esdeve subjecte actiu del seu propi aprenentatge, immers
en un proces en ei qual ajudat pels seus educadors i els seus
companys i en relaci6 dialectica permanent amb el medi, va assu-
mint progressivament responsabilitats en el plantejament dels pro-
blemes a estudiar, en l'observaci6 de l'entorn, en la recollida de
dades sobre aquest entorn, en l'organitzaci6 d'aquestes dades, en
la interpretaci6 cada cop riles profunda i rigorosa de la realitat
objecte d'estudi, en el qUestionament critic d'all6 que va coneixent,
en la possible recerca d'alternatives a aspectes millorables i en
la participacib solideria i responsable per a la construcci6 de les
solucions proposades.

Pert' l'activitat de l'educand no acaba aqui. Ercara queda la
necessitat, i el plaer, de comunicar als altres and que s'ha apres
i viscut, en un acte de solidaritat sincremica (comunicaci6 a pares,
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comparys, escoles responsables d'altres localitats, autoritats...) if
o diaconica (confeccio de monografies per tal que puguin ser
utilitza ies per alumnes del mateix nivell l'any seguent) que afegeix
sentit a tot el treball i que aporta extraordinaris mecanismes mo-
th,adors, especialment si s'utilitzen diversos Ilenguatges en la comu-
nicaci6, el que al seu torn brinda excellents ocasions per a la
globalitzaci6.

No caldra insistir gaire en els avantatges del model d'Educaci6
Ambiental que anem descrivint en ordre a propiciar l'aprenentatge
Innovador. Evidentment no cal restar importancia a l'aprenentatge
de manteniment, és a dir, el que serveix per incorporar rutines i

models de comportarnents ja desenvolupats per altres i 'Ails per a
la vide; per6 en la situaci6 actual del nostre mOn resulta urgent
l'adquisici6 d'aprenentatges innovadors: l'adquIsiclo de capacitats
per tal de resoldre problemes Inbdits, el desenvolupament de la
creativitat, de la ImaginacIO I de la Intu'icló, etc. corn a vies per
enfrentar la complexa problematica actual, davant de la dubtosa
eficacia de la racionalitat cientifica per oferir respostes als reptes
que ens presenta la realitat en aquests moments.

En el que queda dit esta implicit que el canvi de continguts, sense
ser una questi6 previa, es converteix en una necessitat imposada
pels objectius, la metodologia i el paper de subjecte actiu que es
reconeix a l'educand. En virtut d'aix6, els continguts especifics de
cada moment vindran suggerits per la situaci6 problematica de la
realitat que s'aborda en les eleccions de la qual (de les situacions
i dels continguts) ha de prendre protagonisme creixent l'educand.

Pere) haviem iniciat aquest epigraf anunciant canvis tambe en el
paper dels educadors. Aquests es veuen obligats a abandonar el
seu tradicional rol d'erudits (que tenen respostes per a cada pre-
gunta i es limiten a explicar els temes de manera ordenada i precisa,
excessivament preocupats per raprenentatge convergent i uniforme
de tot el seu alumnat) per convertir-se en animadors de l'aprenentatge
divergent, en professionals que plantegen questions adequades
ajudant a buscar les diverses solucions possibles, en facilitadors
del desenvolupament hume en tots els aspectes. Per aix6, conceben
el seu treball corn una forma especialitzada d'intervenci6 en el medi,
creant el clime adequat i les condicions per tal que els educands
vulguin i puguin posar en marxa els seus mecanismes d'aprenentatge.

Facilment es percep que la tasca de l'educador esdeve cada
vegada més complexa. A les tradicionals responsabilitats referents
a rorganitzaci6 de rensenyament, la seleccid dels continguts, la
intervenci6 a l'aula, ravaluacid del proces, els resultats de l'apre-
nentatge, etc., s'afegeix ara la tasca de protagonitzar la transfor-
macid del seu propi model professional. Una tasca que nornés pot
ser duta a terme pels mateixos professionals de l'ensenyament.
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Si es preten que l'educand sigui protagornsta del seu proces
d'aprenentatge, corn ja hem dit, es imprescindible que els educa-
dors gaudeixin d'aquesta mateixa condiciO Ningu no pot ajudar un
altre a ser subjecte si ell mateix no ho es. Quan fern aquesta
afirmaci6 sobre la necessitat que el professcrat sigui el protagonista
del seu propi perfeccionament professional no estem rebutjant la
coHaboraci6 d'altres especialistes, sin6 que es reclama per al
professorat la qualitat d'investigador de la seva practica per tal de
perfeccionar-la permanentment, evitant la tradicional separaciO entre
practics i tebrics, que tant ha perjudicat fins ara el sisterna educatiu.

La Recerca-Acci6

Entre els models de reflexi6 sobre la practica, que es proposen
ajudar el professorat a recOrrer el cami cap a una professionalitat
mes autbnoma, rigorosa, etc. hi ha la Recerca-Acci6. En consonan-
cia amb les caracteristiques ja descrites del procés educatiu i de
l'educand que proposa l'EducaciO Ambiental, la Recerca-Acci6 es
planteja cooperar a la formaci6 d'un model d'educador que es
concep corn animador de l'aprenentatge, corn orientador del proces
de desenvolupament personal dels educands, corn investigador de
la seva prOpia prectica, corn un professional capac de canviar una
bona quantitat de comportaments didactics poc Otils (apresos in-
conscientment) i disposat a assumir noves tasques corn ara la
planificaci6, el desenvolupament del curriculum i l'autoafirmaci6.

Aquest canvi cap a un nou model d'educador resulta dificil i

problematic, i no n'hi ha prou amb les solucions tecnologiques
(potser bona part dels problemes prove del model tecnolbgic dominant).
Les dificultats se solen produir corn a conseqUencia de la inercia
social, de resister-ides interessades, del baix nivell professional, de
la tradicional divisiO del treball entre tebrics i practics, de la corn-
plexitat i problematicitat del fenomen educatiu (on entren en con-
tacte diverses formes de pensament sense que cap no hagi de ser
dorninada per cap altra).

En resum, que el cami cap a unes noves relacions ambientals,
en el més ampli sentit de la paraula, no es un esdeveniment que
s'hagi de produir nocessariament i de manera espontama, sin() due
es un proces mitjancant el qual hem de construir el futur. Un proces
de modificaci6 de les estructures, d'elecci6 entre la multitud d'opcions
que brinda la realitat. Un proces complex i lent que cal organitzar
de mancra eficac i racional fent servir tots els recursos al nostre
&past, inclosos els de la situaci6 de partida.

64



En aquesta Ifrua, la Recerca-AcciO pot ser (Ail en qualsevol
professi6, especialment en aquelles que requereixen treball amb
grups. Aixi fou concebuda per Kurt Lewin ' De la mateixa manera
que reduced() no es una mera activitat tebrica, sin6 que te un elevat
component practic, que pretén ocasionar canvis desitjables en els
subjectes a educar, tambe ho te la Recerca-Acció. El seu interes
es amb els problemes prectics, sobre corn i qua fer en les situacions
educatives. Uns problemes la soluci6 dels quals s'aconsegueix
actuant. No es tracta d'una activitat especulativa que genera pro-
blemes de discrepancies amb mares te6rics previs, sin6 una ac-
tivitat centrada en reed& amb una problematica sorgida de les
discrepancies entre les activitats educatives i els resultats que s'hi
pretenen obtenir.

Que estigui centrada en racci6 no vol dir que l'activitat practice
dels educaclors estigui exempta de teoria. Tota practice respon a
una teoria mes o rnenys explicita. Potser aqui trobem un dels objectius
centrals de la Recerca-Acci6: explicitaci6 de les teories implicites
que condicionen l'actuaci6 professional, de manera que la practice
es faci cada cop riles prudelit i informada, és a dir, es converteixi
en praxi.

La situaci6 problematica que s'esmenta cal entendre-la en sentit
am pli. Qualsevol situacló social es problematica en ella mateixa,
no en sentit pejoratiu, sin6 perque lmplica la presa de contacte
entre dos o tries esquemes de pensament. Si es tracta de situa-
cions educatives, el que es preten es que cap d'aquests esquemes
no s'elirnini, sin() que tots ells s'enriqueixin; per tant cal plantejar-
se la squad() corn a problerna2: en el camp que ens ocupa, la situaci6
problematica o preocupaci6 ternatica" general podria ser la qua-
litat del treball d'Educaci6 Ambiental que estem realitzant. Evident-
ment es un tema excessivament arnpli i abstracte per ser abordat
en la seva totalitat sense estar condemnats al fracas. Per tent, cal
detectar en una primera explored() una preocupació termitica ales
concreta que, al seu, torn, es dividira en diversos passos rea-
listes I assequibles. Es a dir, centrarern la nostra estrategia a anar
avangant a poc a poc en aquells aspectes la soluci6 dels quals

(1) LEWIN, K. -Action research and minority problems- Journal of Social Issues.
vol.2, 1946
L'esquerna de partida és l'anomenat -modei espiral de Lewin- que consta dels
passos seguents.

Analisi i diagnOstic d'una situ,jcii5 problematica
2 Formulaci6 d'eslrategies d'actuacto per resoldre el problema
3 - Implantacid i avaluacid d aquestes estralOgies
4 - Analisi i diagndstic de la situaciO a la Ilum de Ins noves dades I aixi suc-
bnssivament.

(2) LARA, R -La InvestigaciOn-AcciOn en Educacion Nnibiental.. Madrid UNED.
FundacrOn Universidad-Ernpresa, 1991
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depengui més de nosaltres, pero sense obhdar la meta a que
s'adrecen els nostres esforgos Seguint l'enfocament ambiental diriem
que <, cal pensar globalment I actuar localment"

La literature professional parla eloqUentment de l'eficecia del
model de la Recerca-Acci6 en el perfeccionament professional dels
educadors. Quant a la meva experiencia personal, puc confirmar
l'opiniO, després d'haver utilitzat aquesta metodologia en diverses
activitats amb professorat en exercici: Curs d'ActualitzaciO Cienti-
fica i Didectica, Curs sobre Temes Transversals, Seminaris Perma-
nents amb Professors de diversos nivells de l'escola obligatoria,
Seminaris permanents per a educadors en Ambits no reglats, diver-
sos cursos d'Educaci6 Ambiental, etc.

Una experiencia de Recerca-Acció aplicada a l'Educació
Ambiental

Parlar del proces i dels resultats de la Recerca-Acci6 exigeix
recOrrer a la metodologia de l'estudi de casos. Per la necessitat de
ser breus, aqui desenvoluparé nornes una de les experiencies: el
treball realitzat dins del Programa ENSI (Environment and School
Initiatives. En castella: .AcciOn de la escuela en favor del medio
ambiente).

Es tracta d'una iniciativa de l'OCDE a través del CERI (Centro
para la InvestigaciOn e InnovaciOn Educativas). El Projecte ENSI té
com a objectius la difusiO de l'EducaciO Ambiental en el medi escolar

la promoci6 del perfeccionament professional del professorat, a
partir dels metodes de Recerca-Acci6. A nivell internacional, la
000rdinaci6 del procés de Recerca-Acci6 este encomanada a J.
Elliott pertanyent al CARE (Centro para la InvestigaciOn Aplicada

131 ELLIOT a inestioacion-acc.on en educacnon- Madrid Morata 1990
A parla de la proposla de Lewin J ELLIOT va desenvolupar I anornenal -Mooel
ampliat-
1 Identificar la idea inic.al
2 - E x plc) r ac (busgueda de lets anale,c)
3 Pla general

Passoi, de !0«].o 1'
Passus de I accin

d(.. I dCC,0 3'
4 - Posar en marxa els passos (Ie I a(.cio 1'

Colitrolar la posada en marxa elecles
-Exploram lexol,ca«ivalsevol Obstacle per la posada en marxa efectes)
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a la EducaciOn) de la Universidad d'East Anglia Cada pais parti-
cipant te un coordmador pedagogic, tasca que en el cas espanyol
vaig assumir per encarrec del MEC.

El grup internacional de treball esta format pels coordinadors de
cada pais, pels membres de l'equip de recerca del CARE i pel
secretari del CERI/OCDE. Les reunions d'aquest grup de treball
representen el .discurs entre participants» de qua parlen Carr i
Kemmis,4 on tenen Hoc la planificació i la reflexió. D'elles es deriven
actuacions en contextos reels (observació i acció) que els coor-
dinadors portem a terme en els nostres respectius pa'isos. Actua-
cions que vénen a representar la practice en el context social. El
ritme d'aquestes reunions internacionals és de dues l'any i els seus
continguts alternen els de coordinació especifica amb altres de tipus
cientific o/i pedagogic.

En cada pais hi ha un grup de treball semblant. Al d'Espanya
hi ha un representant del prof essorat de cada collegi participant
els coordinadors tecnic5i pedagogic, amb l'assistancia esporadica

d'algun especialista en questions educatives o cientifiques.

Per a l'organitzaciO del grup i la difusiO d'aquestes activitats a
Espanya, es van fer Jornades de formacic5 del professorat participant
durant els mesos de novembre de 1990 i maig de 1991 en el CENEAM
(Valsain-Segewia). Com a resultat d'aquest treball, hi ha 20 centres
d'EGB incorporats al programa a tot Espanya. Posteriorment s'han
fet altres reunions de coordinaciO (marc 93, febrer 94). Novament
en aquest grup es tornen a produir els .los moments (planificacie
i reflexia) del discurs entre participants, dels quals es derive ac-

7 - Revisar la idea general
8 Pla rectificat (amb els corresponents passos)

Passos de ram() 1"
- Passos de ram() 2"

Passos de l'acciO 3'
9 Posar en marxa els passos successius
10 - Controlar posada en marxa I efectes
11 - ,,Exploraci6- (explicar gualsevol obstacle per la posada

I aixi successivament
A John Elliot i a altres investigadors del CARE (Centre for Applied Research in
Education Universidad d'East Anglia. de Norwich Regne Unit) as deu en bona
mesura la introducci6 de la Recerca-Accio a Espanya

(4) CARR. W. i KEMMIS. S. Teoria critica de la ensehanza- La Investigacien Acme',
en la forrnaciOn del profesorado Barcelona Ed Martinez Roca 1988 Encara gue
de monor influencia a Espanyn quo els anteriors C! coneguda la soya prirpost;"
(leis -qualm moments de la Recerca-Accie-

M Reconstructiu M Constructiu
Discurs entre participants 4 REFLEXIO 1 PLANIFICACIO
Practica en context soma' 3 OBSERVACIO 2 ACCIO

(SI El Coordinador Tecnic doi Programa a Espanya es Albert Pardo Assessor dei
M C

4-114-iZAkr

E;
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tuaci6 en context real (acci6 I reflexi6), que cada professor/a assistent
duu a terme en el seu col legi corresponent

Finalment en cada col legi concret els professors participants del
programa ENSI (no tots els de cada centre), amb el seu coordinador,
formen un grup de treball on es tornen a reproduir els 4 moments
de l'esquema: plena icaci6 i reflexi6 amb els seus companys, acci6
i observed() en la seva activitat d'aula amb l'alumnat.

El programa ENSI funciona per cicles de 5 anys. En la reuni6
celebrada a Paris (novembre 93) els coordinadors de cada pais yam
lliurar els informes del present cicle, a partir dels quals es confec-
ciona l'informe internacional, discutit a la darrera reuni6 d'aquesta
fase (Alemanya, marg 94).

Els informes nacionals han estat redactats provisionalment pels
respectius coordinadors, discutits i consensuats amb els professors
participants i tramesos als coordinadors de tots els paIsos per tal
que fossin criticats i que s'aportessin els suggeriments a incloure
en els informes de Paris.

La darrera reuni6 del grup espanyol (febrer 94) va tenir corn
objectiu, a part de la coordinaci6 ordineria, la decisi6 del professorat
que assistiria a Alemanya i la presented() dels materials que es van
dur a la Muestra de Trabajos Escolares de EducaciOn Ambientak
que va fer-se en la citada reuni6 internacional.

Funcionament del programa a Espanya

El grup de treball espanyol va partir dels objectius proposats pels
organismes internacionals per a l'Educaci6 Ambiental i de les impli-
cacions educatives que suposa l'intent de portar a la practice els
principis del desenvolupament sostenible. Sobre la base que la
primera propose i el segon necessita canvis en els models etic,
cientific, social, econ6mic i cultural, ens yam plantejar la busca d'un
nou model educatiu recolzat en:

uns princlpis atics: respecte per la natura, solidaritat, respon-
sabilitat, mentalitat planetaria...

una innovacio metodoltIgIca: interdisciplinarietat, globalitza-
ci6 dels continguts, resoluci6 de problemes, constructivisme, apre-
nentatge significat u i funcional, metodologia active, aprendre a
aprendre...
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I unes bases conceptuals el mon corn a sisterna complex,
conceptes de sisterna, desenvolupament, complexitat, atzar/neces-
sitat, canvi/equilibri, ordre/desordre...

Els objectius concrets que es va proposar el programa ENSI a
Espanya van ser:

per a l'alumnat,
Introducci6 de l'EA en els curricula

Desenvolupament de les qualitats dinarniques: decisi6, auto-
nornia, tolerancia, cooperaci6, comunicaci6, confianga en un mateix
i en els altres...

per al professorat,
Forrnaci6 en els fonaments i rnetodologia de l'Educaci6 Am-

biental

Qualitats dinarniques (Flexibilitat, comunicaci6, valoraci6 de la
diversitat, acceptaci6 de la incertesa...)

Autoperfeccionament mitjangant la Recerca-Acci6

Slstema de treball segult amb el professorat:
Utilitzaci6 de la Recerca-Acci6 corn a model d'avaluaci6 interna

i qualitativa

«Model ampliat (J.Elliot )

-Quatre moments de la Recerca-Acci& (Karr i Kemmis)

Instruments: diaris, perfils, memorandums analitics, observaci6
externa, entrevistes, qUestionaris, gravacions en audio i video, triarigulaci6...

Metodologia de treball seguida amb l'alumnat:

Dins de la lOgica autonomia de cada Centre a trets generals,
es va seguir l'esquema seguent:

Detecci6 de situarions problematiques

Selecci6 dels seus aspectes més importants

Constituci6 d'un grup d'estudi per a cada aspecte

Treball de camp per tal d'obtenir dades

Elaboraci6 de la informaci6

Interpretaci6 global del problema

Q0estionament de la realitat estudiada

Recerca d'alternatives per a aspectes problematics
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Propostes d'actuaci6 per tal de contrihuir a la soluci6 d'aquesta
mena de problemes

Comunicaci6: entre els grups, al Ilarg del proces

Comunicaci6 a l'exterior, en acabar, mitjangant les tecniques
expressives riles variades.

Avaluació del projecte

Mitjancant indicadors de qualitat referits a:

el projecte mateix i la seva implantaci6 a cada coldegi

la relaci6 del collegi amb l'entorn

la concepci6 de l'Educaci6 Ambiental i la seva incorporaci6
al curriculum escolar

els continguts de l'aprenentatge: conceptuals, procedimentals,
actitudinals

la metodologia utilitzada

els recursos emprats

la identificaci6 dels resultats

Resultats

Més obertura del curriculum. incloent-hi l'Educaci6 Ambiental

Questionament de la metodologia transmissiva

Ampliaci6 del curriculum als aprenentatges procedimentals i
actitudinals

Mes protagonisme de l'alumnat en el seu propi proces d'apre-
nentatge

Implicacions dels pares I d'altres rnembres de la comunitat
escolar
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Limitacions

Juntament amb els aspectes positius ja ressenyats, rnitjancant
el treball dut a terme hem apres que:

Els canvis educatius no s'aconsegueixen a curt termini i re-
quereixen una més gran col.laboraci6 de la comunitat educative.

La Recerca-Accid es mostra molt potent per al canvi profes-
sional, per6 necessita suports col.legiats que no sempre s'aconse-
gue ixen.

A vegades no s'han trobat estrategies eficaces per tat de
mobilitzar professionalment d'altres col.legues.

La negociaci6 del Projecte Curricular de Centre requereix més
temps i millors destreses.

En dissenyar el projecte, yam ser massa ambiciosos pel que
fa als objectius i al nombre de participants.

Conclusions

L'Educaci6 Ambiental proposa canvis innovadors, no nornés en
els plantejaments tedrics que aproxirnen les persones a la compren-
si6 del seu entorn, sin6 tambe en els metodes que permeten des-
envolupar processos d'aprenentatge orientats a aquesta finalitat. En
la consecuci6 d'aquests objectius, la Recerca-Acci6 es revela corn
una proposta coherent per tal d'assolir-los, en la mesura que els
seus plantejaments permeten ernfasitzar el valor dels processos, la
rellevencia dels subjectes que hi participen i la possibilitat de
realimentar permanentment el sistema en el qual aquests aprenen-
tatges es donen.

El perfeccionament del professorat, que resulta ser una de les
claus per a la millora de la qualitat de l'ensenyament, podria be-
nef iciar-se sens dubte de la possibilitat d'ajuntar ambdues tenden-
cies, corn ja s'ha demostrat en algunes experiencies prectiques.
Educacid Ambiental i Recerca-Acci6 podrien d'aquesta manera cons-
tituir-se, al meu parer, en dos oilers fonamentals (i el que es molt
important, perfectament interrelacionats) per tal de millorar la prac-
tice professional i els processos d'ensenyament-aprenentatge.
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Paraules clau
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El presente articulo
parte de un analisis
de la educacien y de
las dificultades de
evoluciOn de las insti-
tuciones educativas,
pare proponer, como
modelo de innovacien,
la educaciOn ambien-
tal Dicha educaciOn
ambiental supone una
revisiOn conceptual.
metodolOgica y Otica
que cuestiona los vie-
jos modelos transmist-
vos y plantea nuevos
cauces en el desarro-
110 de los procesos de
ensenanza-aprendizaje.
Pero esto supone cam-
bios en los roles edu-
cativos y de un tipo
de reflexiOn que ayude
al profesorado en su
profesionalidad aut6-
noma y rigurosa. la
investigaciOn-acciOn.
sobre la cual se expo-
ne una experiencia en
la formacion del prole-
sorado

Abstracts

Le present article part
d'une analyse de
reducation et des diffi-
cultés d'évolution des
institutions éducatives,
et propose un modele
innovateur. celui de
l'education environne-
mentale. L'education
environnementale sup-
pose une revision con-
ceptuelle, methodologi-
que et ethique qui re-
met en question les
vieux modeles de
transmission. ouvrant
de nouvelles voles
dans l'application des
processus
d'enseignement-
apprentissage. Cele
implique néanmoins
des changements dans
les reles educatifs et
la mise en muvre d'un
type de reflexion qui
aide le corps enseig-
nant dans son proles-
sionnalisme autonome.
rigoureux- la recher-
che-action. L'auteur
expose a ce propos
une experience de
formation des
enseignants

This article begins with
an analysis of educa-
tion and the difficulties
that educational insti-
tutions have in evol-
ving, and proposes
environmental educa-
tion as a model for
innovation. Environ-
mental education invol-
ves a conceptual..me-
thodological and ethi-
cal rethink which
questions old models
of transmitting informa-
tion and proposes new
paths in the develop-
ment of teaching and
learning processes.
But that means chan-
ges in educational ro-
les and the implemen-
tation of a kind of re-
flection which will be
of assistance to tea-
chers in their autono-
mous. scientific profes-
sional approach: re-
search-action. An ex-
periment of this kind in
teacher training is ex-
plained
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De desencerts i fal-16cies.
Al voltant de l'Educació Ambiental
Teresa Romand*

En aquest treball ens preguntem dues coses: que es el que
provoca l'absencia de la paraula humanitats,' o Iletres, o filosofia,
o merament reflexiO, en les propostes d'educaciO ambiental? I,
parallelament. corn es que en EducaciO Ambiental predomina la
terminologia ecoldgica?

Utilitzarem i discutirem dos exemples. El primer fa referencia a
definicions oficials del camp sernentic de l'EducaciO Ambiental. El
segon te a veure amb afirmacions sobre el poder de la ciencia per
definir els valors educativo-arnbientals.

El primer exemple este relacionat amb el Glossary of environmen-
tal educational terms.2 En aquest glossari trobem 320 definicions
en relació amb l'EducaciO Ambiental. D'aquestes, 201 es refereixen
a conceptes i ternetiques de les ciencies biologiques, sobretot
d'ecologia. Les altres 119 recullen conceptes d'altres branques del
saber corn sOn la gestiO econdmica, la pedagogia i, en molt poca
mesura, la politica, la filosofia i el dret. La geografia, la histeria,
la literature, no apareixen ni corn a referents de coneixernent ni corn
a termes inclosos en altres termes. Llavors ens apareix la primera

'Teresa Romafta es professora titular del Departarnent de Teoria i HistOria de la
Facullat de Pedagogia de la Universitet de Barcelona Les seves obres de recent
publicaci6 s6n. Entorno fIstco y educaci6n. Reflexiones PedagOgicas (1994) i Ser
prolesor palabras sobre la docencia universttaria (1995).

Adreca professional. Universitet de Barcelona Facultat de Pedagogia Departament
de Teoria i HistOria Baldiri Reixac, s/n. 08028

(1) Coneixernents o esaldis que enriqueixen l'esperit. pert) que no On d'aplicacie
practice immediate; corn les llengues classiques. la histOria o la f ilosof segons
MOLINER. M Diccionario de Uso del Espanol. Madrid Gredos, 1977. vol 2 p
75 A la pagina 243 es defineix les Iletres. por oposiciOn a .ciencias", conlunto
de conocirnientos que se refieren a las cosas no sometidas a leyes files naturales.
como la histona. la literature, las lenguas o la filosofia; se incluye tambien entre
ellas la geografia. aunque. en su parte no humana. se tiende ahora a incluirla
entre los estudios cientificos..

(2) UNESCO International Environmental Education Programme. 1983 El glossari va
ser elaborat partir de la Conferencia Intergovernarnental d'Educaci6 Ambiental
de Tbilisi (1977). per al mOn de l'ensenyament I la formaci6 ambientals, el sistema
educatiu formal, els planificadors. gestors, estudiants i public en general Pel que
nosaltres sabem, fins a avul no s'ha general altre instrument corn aquest des
de la UNESCO
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sospita: no deu ser que s'esta confonent Educació Ambiental i
instrucciô ecolOgica?

Per descomptat, ning0 no pot dubtar que és adequat definir les
paraules clima, ecosistema, successi6 ecologica, metabolisme, o
fins i tot recursos naturals i ciencia ambiental a partir de les derides
biolOgiques. 0, d'altra banda, que el més correcte es definir des
de sabers no naturals paraules corn educaci6, formaci6, mestres,
planificacie i valors. Per& que podem dir de les paraules ambient,
consumidors, habitat, estudis ambientals, sisterna de valors, etica
ambiental, valors intangibles, tolerancia?

En la definici6 d'aquestes paraules trobem fets i caires linguistics
que ens criden l'atenci6:

1. ambient (environment): totalitat d'aspectes (biOtics i abiOtics
que envolten a i de condicions que influeixen en la vida d'un or-
ganisrne individual o una poblaci6, incloent-hi els essers humans.
El concepte d'arnbient de la UNESCO inclou el conjunt de compo-
nents naturals, construits i socials en la vida de la humanitat.

2. consurnidors: organismes d'una cadena alimentaria que es
rnantenen grades a urs altres organismes. Es classifiquen normal-
ment corn consumidors vimaris (herbivors), secundaris (carnivors)
i microconsumidors (descocnoonen microorganismes).

3. habitat: la suma de les condicions ambientals d'un indret
especific ocupat per un organisme, poblaci6 o comunitat on viuen
i creixen naturalment.

4. estudis ambientals (environmental studies): programes i cur-
sos, generalment universitaris i pDst-secundaris, que tracten dels
problemes i assurnptes ambiental; des d'una perspectiva amp lia i

interdisciplinar. Empren discipline3 de les derides naturals, deri-
des socials, derides aplicades i tecnologies, i humanitats, per
exemple amb una orientaci6 o pe'spectiva general.

5. sisterna de valors (system of values): sisterna d'objectes ambientals
valuosos per a l'esser hurna, perquE s6n utilitzats per la societat
o perque aquesta s'hi interessa. Per exemple, els animals i les
plantes salvatges que s6n els portadors i garants del dipOsit genetic,
sOn de gran valor econOrnic i etic. El sistema de valors inclou tambe
el coneixernent i conviccions, les concepcions ambientals, l'habilitat
de fer servir la natura per a benefici social.

6. etica ambiental (environmental ethic): consciencia ecolOgica
o moral que reflecteix el compromis i la responsabilitat envers
l'ambient, incloent-hi tant plantes i animals corn les generacions
actuals i futures. Busca la convivencia harmOnica de les societats
humanes amb el m6n natural del qual depenen per a la seva su-
pervivencia i benestar.
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7. valors intangibles (values, intangible): valors que sOn dificils
o resulten impossibles de definir, formular o quantificar. Tenen a
veure amb recursos, aspectes i factors de l'ambient que no sOn
directament quantificables, descrivibles o valorables en termes mo-
netaris o de mercat. Sovint inclouen beneficis indirectes i psfquics
i s'associen amb consideracions estetiques, cientifiques, histdri-
ques i recreatives, i amb aspectes de l'ambient natural. Els valors
intangibles contribueixen en gran mesura a la humanitat i a l'esperit
hurna a traves del contacte amb la natura/l'ambient.

8. tolerancia (tolerance): la capacitat relative d'un(s) organisme(s)
per suportar un factor o canvi ambiental desfavorable. El nivell de
seguretat/la quantitat de productes quirnics que hi poden haver a
qualsevol aliment consurnit per un organisme.

El que ens ha sorpres és el proces naturalitzador seguit pels
autors del glossari en totes aquestes paraules. Aquest proces es
fa de dues maneres: donant el pes a «elle, que es natural- sobre
"all() que Os artificial» en les definicions, i tambe tancant aquestes
dins la terminologia de les ciencies naturals. Aixi doncs, trobem:

-un us preferent de termes bioldgics (biOtic/abidtic, ecologic) i
d'objectes d'esZudi bioldgics (organismes, plantes i animals) per
definir paraules que previament s'han utilitzat en el Ilenguatge corn0
o en derides socials i en filosofia

-en alguns casos, la substituci6 evident de termes, l'apropiaci6
de certes parcerles: en Hoc d'individu, organisme individual; en Hoc
d'etica ambiental, consciencia ecoldgica; en Hoc de tolerancia,
limits saludables en la ingestio de productes quimics.

Sobretot ens deturarem en corn aquest proces s'aplica al terreny
dels valors. Aixi, es ben curiOs corn es defineixen els valors intan-
gibles. Aquests valors es redueixen a una mena de sensacions
humanes» derivades del contacte amb la natura. Arnb aim), la resposta
es coherent: ja que es intangible o no cientific elle) que no es pot
mesurar, formular i quantificar, i corn que intangible vol dir intocable,
no podem evitar la sensaci6 que aquests valors sOn poca cosa
rnenys que incornprensibles, per tant, dificils o impossibles de definir.

I precisament, ant) que aquesta definici6 evita amb molt de
compte es utilitzar el terme pre-existent, rnés adequat pert, tradi-
cional, de valors simbdlics o, encara millor, culturals. Es a dir, si
encertem en la nostra interpretaciO, el clue es ye a expressar es
que els valors simbOlico-oulturals, tot i que puguin ser-ho per a
l'esperit hurna, no sem rellevants (intangibles, furn) per a l'educacid
arnbiental. La qual cosa recolza la idea clue abans apuntavem que
l'Educaci6 Ambiental equival en realitat a instrucci6 ecolOgica (o
el que hi ha subjacent: culture = culture cientiiica).
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En realitat, el que es reltevant en l'etica amtiental definida pel
glossan es la consciencia ecologica, denvada de la ciencia eco-
l6gica Per tant, alguna vegada s'arriba a fregai la fal lacia natu-
ralista,3 per example, quan es defineix un sistema de valors corn
un sistema d'objectes ambientals als quals s'adjectiva de valuosos.
S'inverteix l'ordre dels substantius i adjectius per indicar que el que
es valuOs no s'origina en el proces d'adjudicar valuositat, que es
hurna, espiritual, o corn es vulgui anomenar, sin6 que és alla fora,
als objectes, no en els processos dels subjectes. La fal.lacia rau
Ilavors a definir el que es valubs corn a observable i utilitzable.

Qua ha passat? Per començar, el glossari es va elaborar per
estandarditzar la terrninologia, realment complexa i dispersa, i es
definia corn a interdisciplinari i internacionalista. Per6 de fet, trobern
que la interdisciplinarietat brilla per la seva absencia. El que hi ha
es una imposici6 clarament forgada de terrnes i significats propis
de les ciencies naturals, bandejant arnb poques conternplacions
termes de significat clarament humanistic.

Llavors, corn aix6 es un proces de poder, d'irnposiciO, es fan
concessions, ampliacions: -el sisterna de valors inclou tambe el
coneixement i les conviccions», -els valors intangibles contribuei-
xen en gran rnesura a la hurnanitat i a l'esperit hurna» (pen') no a
la natura, ve a dir); -totalitat d'aspectes (biOtics i abibtics)... inclo-
ent-hi els essers hurnans», -consciancia ecologica... incloent-hi tant
plantes i animals corn les generacions actuals i futures».

Cornpte, ningü no pot qüestionar la capacitat de les ciancies
biolOgiques i naturals per descriure amb objectivitat el mOn que ens
envolta. Per explicar-lo mitjangant teories i Ileis constantrnent mi-
llorables. I sobretot per utilitzar-lo. Parr) el que desitgern introduir
es que el seguent, tarnbe un exempla per6 del camp de la literatura,
no ens sembla rnenys real:

i Piedras del camino. troncos mutilados, mera tierra anónima del
suelo de todas partes, hermana mia porque vuestra insensibilidad
hacia mi alma es una caricia y un reposo

Paz inmensa de la Naturaleza. materna por su ignorancia de
sosiego apartado... tan hermano en tu nada poder saber de mi... Yo
querria rezar a vuestra unidad y a vuestra calma, como muestra de
gratitud que nos trae el poder amar sin sospechas ni dudas

-Sübitamente, de acero. un dia infinito se astille. Me agaché, animal,
contra la mesa, con las manos garras mOttles encima del tablero liso.
Una luz sin alma entre en los rincones y en las almas, y un sonido
de montana prexima se precipite de lo alto. rasgando con un grito

(3) tal taco cosa f al lac o falsa Al fildsof David Hume devem la descripci6 d'aquest
fals argument pel qual us confon all() que Os amb allo que ha de set
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el velo duro del abismo. Se par6 mi corazOn. Me lati6 la garganta.
Mi conciencia sOlo vio un borr6n de tinta en un

"No sa si es a mi a quien le sucede, si a todos los que la civilizaciOn
hizo nacer por segunda vez. Pero me parece que para mi, o para
los que sienten como yo, lo artificial ha pasado a ser lo natural. y
es lo natural lo que es extraAo... prescindo de ellos y detesto los
productos de la ciencia -telafonos, telegrafos- que hacen la vida
facil... Nada de esto me interesa, nada de esto deseo. Pero amo al
Tajo porque hay una ciudad grande a su orilla. Discruto del cielo
porque lo veo desde un cuarto piso de una calle de la Baja...

La artificialidad es la manera de disfrutar la naturalidacl. Lo artificial
es un camino para una aproximaci6n a lo natural.,

"Todos somos esclavos de circunstancias exteriores: un dia de sol
nos abre campos anchos en medio de un café de callejuela: una
sombra en el campo nos encoge hacia dentro, y nos abrigamos mal
en la casa sin puertas de nosotros mismos: un Ilegar de la noche,
hasta entre cosas del dia, ensancha. como un abanico que se abnese
lento, la conciencia, intima de deber descansar...".4

e;Com explicar que preferim treballar davant d'una finestra des
de la qual podem albirar arbres en Hoc d'automdbils o cares mirant-
nos des de l'edifici d'enfront?, o oer club ens sentim tan mancats
d'intimitat en moltes propostes de la més racional arquitectura
moderna?, o e;per qué ens dolen profundament els canvis en el
paisatge al qual estem arrelats?

El que volem mostrar Os important per a la concepció de l'educaciO
ambiental: que el mOn i la nostra experiOncia del mOn Os alld que.
cadascuna en el seu Iloc, les ciOncies i les humanitats intenten
descriure i fer-nos comprendre. I tambO que el terreny entre amb-
dues Os per a alguns un camp de batalla, un Iloc d'oposiciO radical.
Es una guerra histdrica que va aparOixer essencialrnent iniciada el
segle XVII per Descartes:

-algunes nocions generals de la fisica... m'han fet veure que Os
possible assolir coneixements molt Otils per a la vida. I que en Hoc
d'aquesta filosofia especulativa que s'ensenya a les escoles. podem
trobar una practica mitjancant la qual. coneixent la forca i les accions
del foc. de l'aigua. de l'aire, dels astres. dels cels i de tots els cossos
quo ens envolten. tan clarament corn coneixem cls diversos ()tic's dels

i4t PLSSO4 F LI btu(' dor rnisirs,,!.,orro mtvi i l,, i , 1,1

65 71 98 99
(5) Les ciencies en gereral les cienc,cs naturals dr. es Qtaii I ecolow;,

exemple tambe les cleric:les socials br. ciencies liunianes Core clue intinist
no es un trehall estricte d ewsternologia no entrarem a discutir corn rc..,ello ci
compliCat per a aquestes Whiffles moure's entre els espais 0 csow.enc , de
qescriocio oblectiva
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nostres artesans, de la mateixa manera els podern emprar per a usos
inOs props, I aixi situar-nos corn a amos posseidors de la natura 6

El que va fer Descartes va ser obrir pas a la ciancia moderna,
proposant redefinir un humanisme basat en el coneixement objec-
tivador i la voluntat de poder, i una natura sense anima que la
intel-ligencia del cientific hauria de desentrellar.

I entrem ara amb el segon exemple: resulta que actualment
persisteix la separaciô cartesiana entre el coneixement especulatiu,
inütil per a la vida practica, i el coneixement cientific:

Hernos Ilegado a esta lamentable situaciOn por varios caminos. No
me referirO, socorridamente, a la resiliencia oscurantista basada en
deterrninados prejuicios religiosos, sino al que toma el humanismo
deficitario que sigue ignorando lo que paso despues de Galileo, grave
problema porque la falencia7 intelectual consagrada por el humanis-
mo renqueante es el mejor terreno para plantar esoterismos varios.
La rnetafisica, en efecto, se construye tras la fisica, cuando el cuero
no da para mas, pero no en su lugar, y menos para especular mal
sobre lo que se conoce bien.

El pensamiento cientifico es una nueva dimensiOn del hurnanismo de
siempre...

El cientifico de verdad (no el especialista de la insignificancia) es
un hurnanista de ley, por cierto bastante mas completo y versatil que
el hurnanista de letrasi,. Este, incOmodo en su objetiva inferioridad
relativa, se protege trivializando lo que ignora, que es bastante,
porque en el mas habitual de los casos cree que su limitaciOn sOlo
consiste en no poder acceder a conocimientos secundarios a causa
de su abstruso lenguaje. Pero eso seria como desentenderse de la
mOsica por no saber solfeo...-

"En l'actual tombant del segle XX. de la mateixa manera que les
ci0ncies naturals classiques estan prenent una nova dimensi6 en les
ciOncies ecolOgiques, penso que una activitat cientifica en aquest
domini esta fent tota una gran incursi6 en 01 mOn -classicament
dorninat per l'humanisme- de les posicions i de les actituds morals...
L'art ha estat un gran movirnent de subversiO dels valors convencio-
nals i la ciència, avui, pot fer el mateix,,

(6) DESCARTES Discours de la methode Paris Gallimard, 1970, pp 94-95 Corn
es ben sabut, una de les 'deer cartesianes amb mes conseguencies es concebre
la separaci6 o distancia e:sencial entre el subjecte que coneix I l'objecte a
coneixer. o en altres pdraules. existeix un mOn per coneixer podem fer-ho
rnillancant l'oxercici de la nos1ra Intel ligencia Aquesta ha estat durant molt de
temps la metafisica de la ciencia moderna. avui en guestia en les met-1ms
experirnentals mes avancades

(7) lalencia eguivocaci6 quo es cornet en afirmar alguna cosa L'autor t6 ra6 en
senyalar gue aguest prohlema apareix quan des d'ambits no cientifics (huma-
nistics) es preten definir realitals suplantant la clencia Aparcix flavors, una mala
inetalisica
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crec que l'objectiu basic de I educaci6 ambiental as subvertir una
escala de valors en definitiva l'educaci6 ambiental seria une mena
de formaciO socio-ecolOgica a partir de la informacu5 ecoldgica per,
retroactivament, modificar els parametres sOcio-ecoldgics imperants.-.8

Aixi que el que trobem corn a base per aquesta proposta d'Edu-
caci6 Ambiental, és la substituci6 de la reflexi6 humanistica, de caire
filos6fic, literari o artistic en general, per una forma de .reflexi6
cientifica» suposadament més confiable per pensar el sentit hurne
de les nostres relacions amb la natura.

Per descomptat no tots els cientifics actuals opinen I no
es que pugui negar-se al cientific una dimensi6 moral, inqUestio-
nable corn a persona involucrada en una activitat i un metode sempre
millorables. Pert) el cientifisme moral que envaeix bona part de les
propostes d'Educaci6 Arnbiental, tant si s'autodenomina neohuma-
nisme, humanisme modern o el que sigui, es una altra cosa al nostre
parer equivocada.

El que no pot fer la ciencia es decidir el sentit de les nostres
relacions arnb l'entorn, el valor d'aquestes, el valor del mateix
entorn. Pere) en els exemples que analitzem aqui, les coses estan
completament girades del revés.

En realitat pensem que cal escoltar els experts perque poden
ajudar-nos a definir corn és el m6n. Pea) tambe que no s'ha de deixar
de dialogar arnb l'humanisme .de sempre» encara imprescindible.
Un humanisme de Iletres, ja que ens fa més clara la nostra expe-
riencia d'all6 que, natural o artificial, ens envolta, ens acornpanya,
ens envaeix, ens acull, ens esclavitza, ens descansa. I un huma-
nisrne politic perque pot contribuir a crear un marc de formaci6
ambiental critica, democratica i participative.

(8) FOLCH. R -Ciencia y suoyersión cultural-. Suplemento de Ciencia y Tecnologia
de La Vanguarcha. 8 d'octubre de 1994 p 8: -La suoyersig elica de la ciencia-.
a Ponencies de la Ouarta Trobada de ;a Cornissio Internacional de Dilusio de
la Cultura Catalan.) (1991), Genera Mat de Catalunya. Departament de Culture.
1994. .Conferencia-. Ponencies de la II Conlerencia Nacional dEducaciO Am-
Mental a Catalunya. (5-7 maig. 1993). Genera Mat de Catalunya. Departament de
Medi Ambient, 1994

19) Vegeu el que dui Werner Heisenberg -En la medida en que en nuestro tiempo
puede hablarse de una imagen de la Natur-deza propia de la ciencia natural
exacta. la imagen no lo es en Ultimo análisis de la Naturaleza en si. se trata de
mina imaden de nuestra retaciOn con la Naturaleza La antigua dwisiOn del uniyerso
el, un procet.o objet.yr, en el espacru y en el tiempe pr.. una parte. y por otra
parte el alma en que se reflela aquel proceso. 0 sea la distinc.on cartesiana entre
res cogitansy res extensas. no sirye ya como punto de partida pare la intetigencia
de la ciencia natural moderna-. La irnagen de la naturaleza en la lisica actual
Barcelona Orbis. 1986. p 26 Per a Heisenberg la melatisica no es doncs el Hoc
d'arribada ni par descomptal el substItutiu de la clencia. smo el sou punt de
partida
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Molts estem d'acord en una cosa: l'Educaci6 Ambiental es edu-
ced& es més que informed& més que ensinistrament ecologic
raonable per als temps que vindran. Es, entre d'altres coses, una
questi6 moral. Per aixO ens sembla més necessari que mai fer
conscients la nostra experiencia i el seu context, perque si del que
es tracta és de prendre decisions, no podem delegar allO que no
es delegable o renunciar a una major llibertat conscient i respon-
sable de cadascO de nosaltres.

I ja que som en el terreny de la moral, conve recordar que en
etica ambiental se sol parlar de la necessitat de passar de l'antropo-
centrisme al biocentrisme.'° Pere) en aquests terrenys, el que pot
succeir es caure en l'antropomorfisme cientIfic: pensar que <de
natura es valuosa, més valuosa que la humanitat, perO un sector
de cientifics aixi ho ha decidit. Confondre valoracions previes o
posteriors, tan humanes, amb trobades empiriques.

En conclusi6, no volem falencias, desencerts, perO tampoc fal.le-
cies. Cal obrir més el dialeg entre la ciencia i l'humanisme. I si
l'educaci6 ambiental té a veure amb un canvi en la nostra forma
de veure les nostres relacions amb el mOn que ens envolta, si és
educaci6 i és ambiental, no podem barrar el pas a la metafisica,
la ciencia, la filosofia, les arts, en tota aquesta tasca. En fi, benvingut
sigui tot elle) que ens ajudi a elaborar un cam) en aquest sentit, i

guardem-nos prou de deixar de dubtar. D'altra banda, cadasai dire,
per exemple:

,Nada mäs... un poco de sol, un poco de brisa, unos árboles que
enmarcan la distancia. el deseo de ser foliz, el disgusto de que los
dias pasen. la ciencia siempre insegura y la verdad siempre por
descubrir.. nada mäs. nada mas.. Si. nada mäs..."."

Paraules clau

EducactO ambiental Coneixernent

Ciencies de la natura Filosofia

Valors

(10) Per pensar soh,o les insuficOncies de la biolog,a per fundar una nova etica podeu
veure FERRY L El nueyo order) ecologico El arbol el animal y el horndre
Barcelona Tusquets. 1994

(11) PESSOA. F Libro del desasosrego, op cif p 298
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En este escrito se
aboga por la presen-
cia de las Humanida-
des en el tratamiento
del medio ambiente-
educaciOn. Se hace
una critica de la pre-
dominancia de la ter-
minologia y conceptua-
lizaciOn en clave eco-
biologica de los temas
educativo-ambientales.
a traves del analisis
del Glossary of Envi-
ronmental Educational
Terms. Asimismo. se
cuestiona la validez.
en el campo de la
educacion mechoam-
biental. de la divisien
cartesiana entre el co-
nocimiento especulati-
vo catalogado como
inOtil para la vide
practice y el conoci-
miento cientifico Se
sitiia la necesidad de
poder decidir el senti-
do de la relacien que
se quiere establecer
con el entorno sin am
perativos de caracter
cientificista.

Abstracts

Cet article est un plai-
doyer en faveur de la
presence des lettres
dans le traitement de
la relation environne-
ment-education.
L'auteur critique la
predominance de la
terminologie et de la
conceptualisation des
questions éducatives
et environnementales
d'un point de vue éco-
biologique a travers
l'analyse du Glossary
of Environmental Edu-
cational Terms. Elle
met egalement en
question la validité.
dans le domaine de
leducation environne-
mentale, de la division
cartesienne entre la
connaissance specula-
tive cataloguee
comme inutile pour la
vie pratique et la
Connaissance scientifi-
que. Elle pose la né-
cessité de pouvoir de-
cider du sens de la
relation que l'on veut
établir avec
l'environnement sans
imperatils de caractere
scientisto

h t

This paper advocates
the inclusion of the
humanities in the treat-
ment of the relation
between environment
and education. There
is a criticism of the
predominance of termi-
nology and conceptua-
lisation in eco-biologi-
cal vein of educatio-
nal-environmental sub-
jects through an analy-
sis of the Glossary of
Environmental Educa-
tional Terms. The pa-
per also questions the
validity, in the field of
environmental educa-
tion, of the Cartesian
division between spe-
culative knowledge
classified as useless
for practical life and
scientific knowledge
There is a statement of
the need to be able
decide the kind of re-
lation we wish to esta-
blish with the environ-
ment without imperati-
ves of a scientistic
nature
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Educació Ambiental, desenvolupament sustenta-
ble i racionalitat ecolOgica
Pablo A. Meira Cartea*

La civilitzaci6 occidental es una immensa rnaquineria productora
d'entropia. La seva capacitat tecnolOgica per alterar, transformer
i consurnir energia, materies primeres i recursos biolOgics comporta
la degradaci6 i la simplificaci6 progressives en una escala sense
precedents del complex ecosisternic vital que forma la biosfera.

Tot i que l'extensiO de les Ileis o les teories elaborades en el
camp de les ciencies fisico-naturals a la cornprensi6 dels processos
socials pot resultar perillosa, no hi ha dubte que la capacitat de
generar entropia tambe es projecta, en un exercici metafOric, sobre
la tendencia d'Occident a homogeneItzar les societats i les cultures
humanes segons els seus patrons de racionalitat social, econOrnica
i cultural. Des d'aquesta perspective, tant la perdue de biodiversitat
corn la perdua de ,,s6cio-diversitat constitueixen fenOmens perfec-
tarnent equiparables. Ho sOn en termes de conseqUencies percep-
tibles: un ecosisterna natural sirnplificat en el primer cas, o un
ecosistema social amb perfils culturals uniformes per servir els
corrents de mercat, en el segon. I tambe ho sOn corn a productes
d'un model social hegernOnic assentat sobre una fe cega en el
progres, concebut corn a creixement lineal i continu de la producci6
i corn a rnillora del benestar hurne mesurat en termes econOrnics.
I assentat tambe sobre la confiança en la capacitat tecnocientifica,
entesa corn el potencial instrumental i de coneixements que garan-

L autor és professor de la Universitet de Santiago de Compostel la i ha treballat
Ilargament en Educacid Ambiental S6n publicacions recents. EducaciOn Ambiental e
problernatica ambiental aproximactOn 6 seu estado de question na xuventude univer-
Maria Actas do Encontro sobre EducaciOn Ambient& en Galicia Santiago de Compostel la
Xunta de Galicia. 1989

Ha coordinat EducaciOn Ambiental realidades y perspectivas Santiago de Compostel la
Ed TOrculo 1991 I tambe 'A EducaciOn Ambiental e a Reforma educative posibi-
lidades e hmites dunha concepciOn tranverser. Rewsta Galega de Educacion. n 18.
1993 A perspective ecolOxica referencias pare o conecemento e a praxe educative.
capitol a Dias de Carvalho. A Novas metodologias nm Educacon Portn Porto Editora.
1994 Environmental Education in Spain historical perspective and actal trends. at EAL.
W (1995) Environmental Education in Europe Bradford University of Bradford

Adreca professional Departamento de Teona eldistoria de la EducaciOn Facullad
de EducaciOn Campus Univ ersitano. Universidad de Santiago de Compostela
15706 Santiago de Compostela

- *
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tiria el control i el domini sobre els elements naturals per posar-
los al servei de l'home. Totes dues creences actuen corn a principis
racionalitzadors del m6n social i de les interaccions amb el rnOn
natural.

La presa de consciencia que la problernetica ambiental no Os
una mera concatenaci6 d'impactes negatius sobre l'entorn ha estat
un pas que nornes recentrnent, en una perspective histOrica, s'ha
començat a fer, fins i tot des dels moviments socials mes preocupats
pel medi ambient. La preservaci6 de determinades especies o de
territoris amb valors ecolOgics singulars ha guiat l'activitat ecolo-
gista (conservacionista) fins precticament el comencament de la
decade dels anys vuitanta. Encara actualment sOn aquesta mena
de questions les que millor iden.tifiquen el moviment ecologista
davant el conjunt de la societat.

Aixi mateix, el breu cami -brevet,' entesa tambe en termes
histOrics- de l'Educaci6 Ambiental es un reflex de l'evolucid que s'ha
vingut operant en la consideracid dels problemes ambientals i de
la crisi ambiental. A grans trets, es pot afirmar que aquesta evolucid
ha estat marcada per dues grans esferes o linies de desenvolupa-
ment.

La primera d'aquestes esferes s'identifica amb la tasca aseptica
i of icialista que porten a terme els organismes internacionals de
caracter governamental. Qualsevol experiencia o reflexi6 en el camp
de l'Educaci6 Ambiental sol apareixer curulla de sigles i aldusions
a conferencies, documents i declaracions intergovernamentals (UNESCO,
MAB, PNUMA, PNUD, Carta de Belgrad, conferencia de Tbilisi,
Conferencia de Moscou...) de que s'extreuen referencies teOriques,
objectius, principis i orientacions metodolagiques. D'altra banda.
de vegades en paraldel i de vegades en convergencia amb l'esfera
oficial, l'Educaci6 Ambiental s'ha anat construint en iniciatives a
petita escala de persones i grups no governamentals arnb plante-
jaments ecologistes més o menys radicals, l'activitat dels quals es
concentra principalment en iniciatives d'educacid no formal.

Les coincidencies i els contactes entre ambdues esferes han
estat i sOn mOltiples. Aix() no obstant, les divergencies entre elles
s'han incrementat en la mesura que les propostes educatives de
grups ecologistes i de certs coldectius pedagOgics es fonamenten
en analisis cada cop mes elaborats, complexos i critics de la realitat.
Es a dir, en la mesura que aquests prenen progressiva consciencia
de les imolicacions socials, econOrniques, culturals i politiques de
la crisi ambiental. I tambe en la mesura que es posicionen mes enlla
d'interpretacions reduccionistes i exclusivament ecobiolOgiques (na-
turalistes, conservacionistes...).

La Conferencia de les Nacions Unides sobre el medi Ambient
i el Desenvolupament reunida a Rio de Janeiro l'any 1992 i els actes
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que es van celebrar paral.lelament en el marc del Forum Interna-
cional d'ONGs, constitueixen una de les darreres fites en la con-
vergencia-divergencia entre ambdues linies. Si els documents emanats
de la conferencia intergovernamental recullen el testimoni de la linia
«oficialista», les Declaracions elaborades en el si del FOrum Inter-
nacional han servit de plataforma d'expressi6 critica i constructiva
per a la segona. Vegem amb quins plantejaments de l'Educaci6
Ambiental es poden identificar.

Les propostes sobre el futur de l'Educaci6 Ambiental realitzades
a la conferencia de Rio es regulen principalment a l'Agenda 21.'
En el seu conjunt, aquest document pretén establir en forma de
recornanacions les guies basiques que permetin posar en rnarxa una
estrategia internacional per a una millor «gestiO» de les relacions
horne-medi per als anys noranta. Corn a objectiu central s'estableix
la necessitat d'articular un model de desenvolupament que tingui
en compte el principi de sustentabilitat, és a dir, un model de
desenvolupament que integri Ia cobertura adequada de les neces-
sitats hurnanes sense transgredir els limits ecolOgics del planeta.

La definici6 més estesa i considerada del desenvolupament sus-
tentable va ser proposada per la Comissi6 sobre el Medi Ambient

i el Desenvolupament (1988) a Nuestro Futuro Comün, un dels
documents preparatoris en el cami cap a la Conferencia de Rio. Per
a aquesta Comissi6 es tractaria d'un «desenvolupament que tingui
en compte les necessitats del present sense nomprometre les possi-
bilitats de les generacions futures per cobrir les seves prOpies
necessitats». Segons el mateix informe, la seva posada en prectica
implicaria reduir els conflictes que causa la Jegradaci6 ecolOgica
i la desigualtat social, articulant i integrant ambient i economia,
ecologia i societat. Tanmateix, el diagnostic sobre la naturalesa de
la crisi ambiental que fonamenta aquesta proposta ha estat inten-
sament qUestionat.

El primer problema rau en el rerefons ideolOgic del model. La
identificaciO que a Nuestro Futuro ComOn es fa entre pobresa i crisi
ecolOgica suposa, en paraules d'Alier (1992), «un intento de echar
la culpa a las victimas», identihcant la degradaciO del medi ambient
amb situacions de subdesenvolupament. Pert) l'analisi d'Alier va
més enlla i qualifica l'informe esmentat de «biblia de l'ecologisme
tecnocratic». En la seva argumentaciO remarca que el desenvolu-
pament sustentable es fonamenta en la creenca que Onicament es
possible equilibrar els desnivells de desenvolupament entre els

(1) Encara que aquest document es coneix generalment per la soya denommacio
en angles. Agenda 21, en la vcrsin en castella (vegeu hibltogratia) se n'ha tradull
el WO per Programa 21
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paIsos del nord i del sud si es produeix un increment significatiu
de la producci6. Alhora es confia en el control de les externalitats
economiques negatives amb l'aplicaci6 de tecnologies menys agres-
sives amb el medi ambient i amb el disseny de mesures d'enginyeria
econOrnica que, sense qiiestionar el model de lliure mercat, permetin
reduir els impactes ecolOgics indesitjables, pert) inevitables, del
desenvolupament. La «resolthica» proposada pet Club de Roma en
el seu darrer informe (King i Schneider, 1992) o el «Plan Marshall
Ecologic» defensat per l'actualrnent vice-presidem dels EEUU (Gore,
1993), expressen tambe aquesta doctrina d'un nou «ambientalisme
neoliberal» que pretén integrar la preocupaci6 per la crisi ecolOgica,
fins i tot reconeixent la seva naturalesa global, perO sense arribar
a qüestionar les seves bases estructurals: el productivisme, la corn-
petencia econOrnica corn a «regulador natural» en el sisterna de
Iliure mercat i la fe en l'aliança entre tecnologia, ciencia i economia.

La inconsistencia del model s'expressa tambe en la contradicci6
sema.ntica que s'estableix entre el concepte de desenvolupament
i el concepte de sustentabilitat. El segon prove del camp de l'ecologia.
En aquesta ciencia s'enten per capacitat de sustentaci6 la relaci6
entre el volum dernografic d'una poblaci6 en un espai geografic
determinat per poder garantir la seva subsistencia sense produir
un esgotament dels recursos que pugui posar en perill la seva
existOncia en el futur. El primer procedeix de l'econornia i expressa
la creenca que l'increment continuat de la producci6, mesurat en
termes econOmics, es la millor garantia del progres hurná. La suma
d'ambdOs en l'expressi6 desenvolupament sustentable preten incor-
porar al discurs econOmic els limits biofisics i els limits socials
(l'equitat i la solidaritat) de l'acci6 transformadora de l'home sobre
la naturalesa. Corn expressa Huckle (1991),

"el termino desarrollo sustentable entra de Ileno en la dialectica que
caracteriza el moderno ambientalismo (...) En 01 estarian compren-
didos dos significados completamente drferentes y probablemente
irreconciliables para tecnocentristas y ecocentristas-.

En efecte, poques expressions reflecteixen corn aquesta les
contradiccions, l'eclecticisme i el nominalisme a que es veuen abocats
els organismes internacionals de caire governarnental per realitzar
propostes de canvi que, en el fons, suposin no alterar les estructures
basiques de l'ordre econOrnic i social establert.

Quin paper tindria l'Educaci6 Ambiental en l'assolirnent d'un
model de desenvoluparnent sustentable? Des de l'esf era of icialista
que hem identificat abans s'assurneix l'Educaci6 Ambiental corn un
instrument mes d'una estrategie global, corn una tecnica social al
servei del nou objectiu. Aquest plantejament s'ha anat gestant els
darrers anys i ha cristal.litzat en el capitol 36 de l' Agenda 21. La
seva redacci6 inclou algunes novetats respecte de documents of i-
cials anteriors, per& en general, es reprodueix el mateix discurs
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1 es reprenen les propostes 1 els principis semblants als ja recollits
a la Conferencia Intergovernamental sobre EducaciO Ambiental de
Tbilisi (1977) i posteriorment actualitzats i ampliats a l'estrategia per
a la decade dels noranta redactada al Congrés de Moscou (1987).

Si be en essencia el capitol esmentat no ofereix cap novetat, si
que sembla oport6 cridar l'atenciO sobre algunes novetats positives
en les propostes educatives de l'Agenda 21. Entre d'altres se'n pot
destacar el roconeixement que poden existir altres formes de ra-
cionalitat, elaborades a partir de cosmovisions, de sistemes cultu-
rals i de formes de coneixer i interpretar el mOn social i natural
diferents a l'occidental. Unes diferencies que no han impedit a grups
humans diverso antenir situacions d'equilibri ecolOgic i de be-itt
nestar social. En est sentit, a l'article 36.6 es recomana respetar
debidamente las necesidades definidas por la comunidad y los
diversos sistemas de conocimientos, incluidas la ciencia y la sen-
sibilidad cultural y social-.

Una altra recomanactO innovadora i positive insisteix en la con-
veniencia que les institucions educatives governamentals generin
mesures de recolzament als programes i iniciatives de les ONGs
i dels moviments comunitaris de base. Igualment se suggereix la
concessiO de prioritat a les accions governamentals i no governa-
mentals que abordin els problemes especifics dels grups denomi-
nats d'acciO preferent o d'especial interes social: dones, joves,
adults, pagesos, pobles indigenes, etc.

Llevat d'aquests novetats, incloses a ültima hora en gran part
gracies a pressions exercides pels moviments socials presents a
Rio, el conjunt del document expressa fidelment la continifitat d'una
linia oficialista i tecnocratica. Si a l'Agenda 21 s'afirma que

"la educaci6n es igualmente fundamental para adquirir conciencia,
valores y actitudes, técnicas y comportamientos ecolOgicos en con-
sonancia con el desarrollo sustentable y que favorezcan la partici-
pacion p6blica efectiva en el proceso de adopciOn de decisiones"
(article 36.6).

a l'estrategia precedent aprovada a la Conferencia de Moscou
(1987) s'af irmava, en termes semblats, que l'Educacie Ambiental
hauria de

opreocuparse simulteneamente de la concienciaci6n, la transmisi6n
de informaciOn, la adquisiciOn de conocimientos, el desarrollo de
habitos y habilidades, la promoci6n de valores y orientacicnes que
conduzcan a la resoluciOn de problemas y a la torna de decisiones,..

En aquest context, que pot significar educar per a la resoluciO
de problemes i per a la presa de decisions? Des del nostre punt
de vista, la resposta a aquest interrogant ens pot oferir alguns
elements fonamentals en la construccit d'una critica radical a una
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concepci6 de l'EducaciO Ambiental merarnent tecnolOgica despos-
seida d'objectius I continguts sOcio-politics I deolOgics que reflec-
teix la vella ii lusiO de la neutralitat positiva I de la linealitat car-
tesiana que nornés veu una soluci6 possible a cada problerna

L'Educacid Ambiental com a instrument de la Racionalitat
Tecnolhoa

La construcci6 d'una Educaci6 Ambiental al servei d'un ambien-
talisme de caire tecnocratic es fonamenta en un seguit de pressu-
pOsits ideolOgics i de principis teOrics i metodolOgics que provarern
de sintetitzar en tres punts.

1) No es reconeix que la crisi ecolOgica as una rnanifestaciO i
una dimensi6 més d'una crisi mes profunda, la prOpia crisi.del model
sOcio-econOrnic hegernOnic, de caire neoliberal i tecnocratic. Des
de les esferes oficials es transmet la idea que no existeix una crisi
ambiental, sin6 un conjunt de problemes ambientals desconnexio-
na cs entre si,2 provocats per efectes no desitjats del sisterna i que
sOn el preu que cal pager per mantenir les cotes de desenvolupa-
ment i benestar assolides. Davant d'aquest diagnostic de la situaci6,
l'alternativa passa per administrar solucions puntuals a cada situa-
ci6 aplicant les tecnologies adequades i sense questionar la seva
naturalesa estructural. Entre el ventall de recursos tacnics per a la
resoluci6 de problernes s'inclouen tambe els plans d'enginyeria
econOrnica (per exemple, els plans d'ajuda al desenvolupament
dissenyats des del Banc Mundial o el disseny de sisternes fiscals
que valoren els costos ecolOgics) i d'enginyeria social (per exemple,
la regulaci6 de les pautes de consum des dels mitjans de cornu-
nicaci6 o el disseny de legislacions especifiques per al medi ambient).
Corn expressa Hochleitner (1992: 44), es tractaria de
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n els darrers any:. emergencia de problemes coin 1.1 degradacin de la i apa
d ula o els controvertits canvis en el clinia del planeta provocals per I ..electe
hivernacle- estan cuntribumt a erosionar les visions atomit7ades de la crisi
ambiental Es tracta de tenement complexos que transcendeixen en el seu origen
les lronteres locals, quo exigeixen una accth coordinada a nivell mundial I que
en lima instancia, s6n un resultat previsible d un determinat ordre pioductiu
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"lograr despolitizar los ternas ambientales, establecer un derecho
ambiental propio con normas juridicas de largo alcance y aliento,
edemas de transcender los periodos electorales democraticos para
acometer objetivos y programas a largo plazo..

En el context d'aquesta mena d'enfocaments, l'EducaciO Ambien-
tal assumeix el paper d'una tecnica social especialitzada, corn el
dret a la cita anterior, l'objectiu de (a qual seria formar i informar
eis individus i les comunitats per a la resoluciO de problemes,
perspective que la identifica corn una mena de -bricolatge" am-
biental. Igualment, aquesta concepci6 porta implicita l'assumpcid
que nornés existeix una soluci6 possible per a cada problema am-
bientrt, la veritable, l'avalada pel rigor objectiu del coneixernent
cientific i pel rigor instrurnental de la seva aplicaciO tecnolOgica.

2) Es transmet la creenca que l'evolucitt irnparable de la ciencia
i la tecnologia permetra als individus i als grups humans elirninar
o controlar, més aviat o més d'hora, els impactes ecolOgics negatius
de la seva acci6 sobiu el medi i les conseq0encies socials que se'n
deriven. La ciencia ofereix la il.lusi6 d'una realitat objectivable
per tank, controlable a través de les aplicacions tecnolOgiques
adequa Darrera el vel de (a racionalitat cientifica i instrumental
es trac.., de desproveir la crisi ambiental del caire politic i economic
i de velar, amb aix(), la confronted() d'interessos socials que hi ha
darrera de tot problema ambiental.

3) Juntament a la transrnissiO de coneixements cientifics i tecnics
per a la resoluci6 de problemes tambe s'insisteix des de les esferes
of icialistes de l'EducaciO Arnbiental en la necessitat de conformer
una nova consciencia ambiental. L'Educacid Ambiental corn a pro-
motora d'un canvi essencialment etic s'assentaria en un nou marc
de valors per regular les interaccions amb el medi bio-fisic i, en
els darrers documents (Moscou, Rio...) tambe per corregir les desi-
gualtats econOmiques i socials entre els pobles. Segons algunes
taxonornies (Caduto, 1992: Lucini, 1993) els valors que l'EducaciO
Ambiental hauria de vehicular fan referencia a la formaciO d'una
responsabilitat ambiental, a la justicia i la igualtat en el repartiment
equilibrat dels recursos del planeta, a la solidaritat sincrOnica i

diacrOnica i al respecte a la vide en totes les seves manifestacions.
En si, aquests valors poden ser assurnits per qualsevol moviment
social critic. Tanmateix, en la seva promoci6 no es qUestionen les
estructures socials i econOrniques dominants en que opera un sis-
tema de valors contraposat; competencia, maxim benefici,

predomini dels intere..sos economics sobre els interessos
humans, rnalbaratarnent, etc. La ,,nova Otica ambiental,, que es
defense des d'aquest ambientalisme de caire tecnocretic es justifica
apelolant a una suposada moral objective que respon a una velia
trampa en la legitimaciO del discurs liberal basat en la concepciO
individualista del subjecte.
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L'Educació Ambiental per una racionalitat ecologica

Enfront d'aquesta concepcio tecnolbgica de l'EducaciO Ambien-
tal, en aquests darrers anys s'ha anat gestant un desenvolupament
alternatiu que te les saves bases en el pensarnent ecologista mes
evolucionat3 i en la proposta emancipatdria de la pedagogia critica
(Robottom, 1987; Greenall i Robottorn, 1993; Bondergard, 1991;
Sterling, 1990).

El Tratado sobre EducaciOn Ambiental para las Sociedades Sus-
tentables y para la Responsabilidad Global4 aprovat al Forum In-
ternacional d'ONGs celebrat parallelament a la Conferencia de Rio,
estableix nitidament una gran distancia amb les posicions oficia-
listes que hem exposat mes amunt. El principi 4 del Tratado afirma
textualment que educaciOn ambiental no es neutral, sino ideo-
lOgica. Es una acciOn politica para la transformaciOn social.. El
corol-lari d'aquest principi es clar: la crisi ambiental es de naturalesa
essencialment social, econOrnica i politica; no es una suma d'esde-
venirnents conjunturals, sinO una mostra de la greu fallida ecolOgica
i social de tot el sisterna. La controversia amb la definiciO oficialista
de (a crisi existeix en la mesura que es possible identificar valors
contraposats sobre corn concebre, explotar, transformar, regular o
repartir els recursos arnbientals i sobre corn les accions sobre el
medi ambient poden respondre a concepcions diverses sobre la
qualitat de la vida hurnana i, en definitiva, a models de societat
diferents.

La visiO distorsionada d'un seguit de problernes ambientals (i
socials) als quals la tecnociencia anira aportant solucions puntuals,
queda substituida aqui pel qUestionarnent radical del model sOcio-
econdmic dominant i per la necessitat de buscar alternatives en el
terreny dels models socials i econOrnics. Als plantejaments de la
racionalitat instrumental es contraposa una racionalitat ecoldgica
basada en el reconeixernent de la naturalesa social i politica de la
crisi ambiental.

13) Ecologisme. ecologia politica ecologia popular. ecosocialisme moviment verd
On expressions diferenls que intenten identificar un movirnent social heterogem

el discurs ideolegic politic del qual encara es en plena constiucci6 Polser se'n
poden Irobar les 'Mies mes sdlides en els intents per establir punts de trobada
entre el pensarnent ambientalista el soctalisme. amb figi,fes Ian significatives
en el nostre pais corn Manuel Sacristan o Joan Martine:, Ake'

(4) La versig que fern servir en aquest article es la coeditada pel Centre UNESCO

de Catalunya i les diverses associacions ambientalistes catalanes (Barcelona.
1993)
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Plantejada d'aquesta manera, cal concentrar la tasca de l'Educaci6
Ambiental en la promoci6 de processos emancipadors de partici-
paci6 social, de dissens I de consens sobre quins valors, gums
interessos i quines decisions es convenient adoptar -entre les mill-
tiples possibles- perque cada comunitat pugui accedir al control
real de la qualitat ambiental i social del seu entorn. Els "problemes
ambientals" sOn, abans que una qUesti6 tecnica, un conflicte social
amb multiples solucions possibles. La crisi ambiental és el resultat
de la confrontaci6 d'interessos contraposats; els d'aquells individus,
grups i institucions que defineixen el seu interes egoista i indivi-
dualista per damunt de l'interes comü, enfront dels qui des dels
merges de les estructures de domini defensen l'interes cornü.

El coneixement cientific i el domini tecnic han de formar part de
les solucions, per6 cal relativitzar-ne la importancia i reconeixer
tambe altres formes d'interpretar i regular les relacions humanes
amb el medi ambient, pr6pies inclUs de cultures pre-cientifiques
per6 que han demostrat la seva capacitat de crear situacions ecol6-
gicament sustentables i socialment més igualitaries que les propo-
sades des d'Occident.

El suggeriment d'una etica ambienta! realment transformadora
adquireix sentit des d'aquesta perspective. Nomes el treball edu-
catiu per a l'alliberament i l'emancipaci6 social pot donar coherencia
a un nou marc de valors en relaci6 amb el medi ambient. La con-
tradicci6 i el conflicte que inevitablement es produeix amb els valors
vigents apareix continuament quan es promouen experiencies d'Edu-
caci6 Ambiental. Des d'una pedagogia critica l'explotaci6 educative
d'aquests espais de controversia ha de transformar l'acci6 educa-
tive tambe en acci6 moral i, en darrer terme, en acci6 politica i social.
Una Educaci6 Ambiental situada en aquest paradigma ha de qUe-
stionar l'ordre vigent i provocar processos d'involucraci6 social
critica dins i fora de les institucions escolars. L'Educaci6 Ambiental
no ha d'acceptar esdevenir una -tecnologia social", sin6 un proces
critic, democratic i participatiu al servei de remancipaci6 individual,
comunitária i global.

Amb aquesta opci6 paradigmatica som ben Iluny d'alimentar la
creenga en una capacitat il.limitada de les institucions educatives
per provocar un canvi social significatiu. L'Educaci6 Ambiental pot
ser, en tot cas, un camp de treball més en la tasca del canvi social.
Ha de ser la portadora i la formadora d'una idea basica que travessa
l'esfera de l'ambit cultural, econ6mic i social: l'interes com0 ha de
primar per damunt de l'interes dels individus, l'interes dels individus
nornés es justifica en la mesura que no va en detriment de l'interés
col dectiu. L'ambient, corn a be corm) (no corn a propietat cornuna),
ha de ser qüestionat en ba;ie als interessos de la comunitat global
I de les comunitats locals que formen aquest gran mosaic global.
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La resolucio de problemes-, corn a possible aplicació metodo-
lOgica d'aquesta perspectiva, adquireix per a l'Educaci6 Ambiental
un nou significat Es tracta d'explorar els dilernes morals I socials
que es produeixen en les relacions humanes amb el medi ambient
i les mUltiples solucions possibles en la recerca del consens i de
l'interes com0. En paraules de Young (1992: 13):

-las sociedades humanas tienen que verselas también con el pro-
blema de las mtiltiples perspectivas,,,

1, el que es rnés important, les comunitats humanes es veuen
obligades davant l'envergadura de la crisi ambiental a:

-Nu 001 primera vez un torreno cornim para las diferentes culturas
(...). Esto es universalizaclOn. Es también un elemento necesario de
la eficaz soluci6n de prcblemas, puesto que una solución no lo es,
a menos que se un;versalice-.
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En el presente articulo
se plantea desvelar
los factores quo han
configurado algunos
de los supuestos de la
educacien ambiental
basados en la crisis
ambiental y los proble-
mas ambientales. Se-
gun el autor. existen al
menos dos postures
ante la crisis y la pro-
blemetica medioam-
biental: una posture
más oficialista. repre-
sentada por los orga-
nismos internacionales
de carecter guberna-
mental. y --gra alterna-
tive que representa la
visiOn del movimiento
ecologista. las ONGs y
los movimientos socia-
les Dichos plentea-
mientos tienen como
referente sendas for-
mes de racionalidad,
instrumental y tecnol6-
gica. el primero. y
ecolOgica y emancipa-
dora. el segundo A la
vez. generan propues-
tas de educacien am-
biental bien diferentes
e incluso opuestas
entre si.
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Abstracts

Le present article se
propose de reveler
certains aspects de
reducation environne-
mentale. fondés sur la
crise de
l'environnement et les
problemes environne-
mentaux. Selon
l'auteur, y a au
moins deux prises de
position face a la crise
et a la problematique
environnementale :
rune, plus officielle,
est representee par
les organismes interne-
tionaux de caractere
gouvernemental et
l'autre. alternative. re-
presente la vision du
mouvement ecologiste,
des ONG et des
mouvements sociaux.
Ces points de vue se
referent a deux formes
de rationalite: instru-
mentale et technologi-
que, pour le premier,
et ecologique et eman-
cipatnce. pour le se-
cond. De la memo
facon. ils generent des
propositions
d'education environne-
mentale bien differen-
tes et meme oppo-
sees

This article sets out to
uncover what has sha-
ped some of the as-
sumptions of environ-
mental education ba-
sed on the crisis of
the environment and
environmental proble-
ms. According to the
author, there are at
least two stances to
be taken in the face of
the crisis and the pro-
blems of the environ-
ment: a more officialist
one, represented by
international organi-
sations of a govern-
mental nature, and
another alternative--
one represented by
the vision of the ecolo-
gical movement, the
NGOs and social mo-
vements. Each position
takes as a reference
point its own form of
rationale- the first ins-
trumental and techno-
logical and the second
ecological and emanci-
pating. They also ge-
nerate proposals for
environmental educa-
tion which are quite
different from, and
even opposed to, one
another



Educació Ambiental i cooperació internacional, una
relaciô pedagOgico-social
Pilar Heras I Tries*

Des de l'Educaci6 Ambiental es pot treballar de moltes maneres.
En cadascuna d'elles hi ha una determinada interpretaci6 del medi,
de la seva definici6 i caracteritzaci6, de corn cal abordar-ne l'estudi
i el tractament, de l'abast de les accions educatives que s'hi re-
fereixen, etc.

La reflexi6 que es presenta aqui parteix de la comprensi6 del
medi corn un sistema d'interrelacions entre tres categories de fac-
tors: els naturals, els socials i els culturals; un lloc de confluencia
d'aquests, on s'operen canvis i on es donen conflictes sovint pro-
tagonitzats per l'especie humana. Una especie que no té la certesa
ni en l'abast i la idt_ ificaci6 ni en la soluci6 dels problemes que
troba en la seva relaci6 amb la resta del medi; per6 que, no obstant
aix6, continua actuant, i aquesta actuaci6 es precisarnent la seva
aportaci6 a la diner-nice de l'ecosisterna planetari.

Tractar d'aquesta actuaci6 hurnana en el medi, amb el medi, a
favor del rnedi i potser fins i tot contra el rnedi, ens porta a encarar
la problematitzaci6 de les relacions ambientals, en sentit ampli, en
clau de desigualtats socials i hurnanes. I es que avui, realitats corn
la pobresa, els desequilibris i els enfrontarnents entre els pa'isos
rics i els palsos pobres, l'ajustament estructural, etc., ens porten
a replantejar, en els seus termes real", nocions corn
la de desenvoluparnent, de benestar o de qualitat de vide, inde-
fugibles en qualsevol mirada al medi ambient. La qual cosa situa
l'anelisi del rnedi en una crullla on, més enlle de parlar de ciencies
arnbientals, l'hurnanisme cientific i les ciencies socials tenen un
paper important i on la resposta educative ha d'estar necesseria-
ment en contacte amb una visi6 social de la pedagogia.

En aquest marc i pel que fa al paper de la pedagogia (en especial
de la pedagogia ambiental), corn a discipline que té per objecte

Protessora titular de pedagogia ambienlal (Univeisitat de Barcelona) PalliciPa
n ia formed() de professorat a ies universitats publiques de Nicaragua I El Salvador

Ha participal en el Ferum Global de Rio de Janeno, luny de 1992 Treballa especialment
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la relaci6 educaci6-medi ambient, evilt probablement el que cal es
donar contingut .ecologista.' als models d'acci6 pedagOgico-so-
cial, tant en la realitat ambiental quotidiana i en els seus problemes
corn en la globalitzaci6 de la problematica ambvnti. Perque, si be
es cert que la problematica ambierital que es rnanifesta en la realitat
tries propera a la nostra vide de cada dia te entitat per ella mateixa
i te molt de sentit estudiar-ne la composici6 i buscar-hi respostes
i fins solucions .locals», no es menys cert que manté una relaci6
d'interdependencia amb la problernatica ambiental mundial. Per
tant, sense deixar de reconeixer la importancia de les respostes
educatives, es a dir, d'Educaci6 Ambiental, a allb que podriem ano-
menar .crisis ambientals locals», interessa aqui emfasitzar el que
es coneix amb el nom de -crisi ecolOgica global», es a dir, aquella
.crisi en la qual les causes sOn difoses i els efectes universals»
(A. Lipietz, 1995). En el benentes, per& que estudiar els conflictes
geherats en relaci6 a la crisi ambiental vol dir atendre la seva doble
dirnensid: interna i internacional (R. Grasa, 1995), sense deslligar-
ne els aspectes que atenyen l'una dels que atenyen l'altra.

Aixi, doncs, es clar que d'enga que es parla de mundialitzaci6,
de globalitzaci6 de la problematica ambiental, d'enca que l'Edu-
caci6 Ambiental genera un debat transnacional, la necessitat d'en-
carar internacionalment tant el medi i la seva problematicitat orn
l'educaci6 corn a resposta a aquesta situaci6 de crisi esdevé cada
cop mes una qUesti6 de relacions internacionals i, per tant, de
cooperaciO.

«Educacions Ambientals» per a l'intercanvi. Yids enlla de
les Iluites pel ninxol ecologic i coneixent les divisions so-
cials

L'actitud de no imposer els esquemes que regeixen els corn-
portaments de la gent d'una culture a la gent d'una altra culture,
el respecte per les formes de manifestaci6 de desitjos, necessitats,
etc. que no sOn les prOpies. l'acceptaci6 de la diversitat en les

(1) Riechmr,..,i Fernancier Buey (Redes (we dan libertad. Paid Os 1994 pp 115-
1161 Jelineixen -ambientalisme- corn I activitat de lluita per un minor ambient
miliora de la qualitat de vida humana des (fun punt de vista antropocentric
pe superar la parcialitat del mot exposat i del conservacionisrne, proposen el

cfecologisme. com a concepte nue aborda les relacions humanitat-natura amb
una ptspectiva renovadorament global En aquest sentit s'ulilitia el terme
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relacions entre les persones i elsgrupc socials, la concepci6 multi-
cultural del mon... és una actitud equivalent a l'acceptaci6 -cientifica
i politica- de la biodiversitat en la natura. El manteniment de la
biodiversitat en la natura es una necessitat per a l'ecosistema.
D'igual manera, en parlar de la diversitat en termes humans es
tractaria, segons apunta Edgar Gonzalez (1993) d'una concepci6
global que desplaci les desigualtats de classe, etnia i genere, aixi
corn l'estandarditzaci6 de les perspectives per les vies de la pressi6
i del domini.

Aquest supOsit, juntament amb aquella f rase de René Dumont
(1989) d'-acabar amb el saqueig, més que no pas augmentar l'ajuda»,
ens situen els termes de la discussi6 sobre la problematica ambien-
tal i, per tant, sobre educativo-ambiental, en una tessitura
que Iluny de resoldre's amb criteris tecnico-cientifics o de bones
voluntats, requereix un enfocament de la complexitat, tant en l'analisi
del medi corn en les propostes educatives que s'hi refereixen, que
respecti justament la diversitat. Un enfocament de la complexiLt
que no exclou la consideraci6 de les relacions de desigualtat en
qué l'especie humana viu, es desenvolupa i es relaciona amb el seu
entorn fisico-biolOgic i sOcio-cultural.

Les dues propostes apuntades representen dues respostes a
situacions que tenen molt a veure amb la problematica ambiental
i amb el paper que hi juguen la cooperaci6 internacional i l'educaci6:
les desigualtats i la pobresa o, dit d'una altra manera, l'explotaci6
dels més febles per part del més forts. Els termes d'una vella realitat
per a un -nou» debat i la necessitat d'afinar una mica més, si es
pot, el concepte i l'abast de l'Educaci6 Ambiental. Aquesta vegada
tenint molt present el punt de vista del Sud, dels i ue les qui no
decideixen sobre el seu present ni el seu futur, dels qui anomenariem
-els altres».

En efecte, si el que pretenem es dur a terme una Educaci6
Ambiental que no sigui simplement un vernis, no podem proposar-
nos uns projectes eurocentrics ni uns projectes localistes. Qualsevol
acci6 educativo-ambiental que ens proposem tindra corn a referent
un context del qual no en serem propietaris a partir de la nostra
concepci6 d'ocupacio (ni fisica ni -academica») de l'espai, entre
altres coses perque sortosament avui ja no ens podem pensar corn
una Unica culture, una Unica race, uns Onics modes de vide o uns
Unics pa:.ametres cientifico-acadernics, inconfusibles i tancats, que
es desenvolupen en un Hoc deterrninat. En l'actualitat, en aquest
Hoc segurament es donen diferents manifestacions del que hem
anomenat multiculturalitat, i analitzar el medi i intervenir-hi educe-
tivament suposa -no oblidar» els seus components dinarnics, hu-
mans i socials, encara que sapiguem que aquesta es una empresa
no exempta de tensions i de dificultats.
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Pei-6 aixO, que es d6na en els contextos on ens movem I on fern
Educaci6 Ambiental, tambe és una realitat en altres indrets del mOn
Sabem molt be que l'afirmaci6 massa contundent del benestar d'unes
persones suposa dialecticament l'existencic. del .malestar d'unes
altres, d'altres grups socials, d'altres habitants d'altres zones
geogrefiques del Planeta, a qui marginem Per tant, es evident que,tot i que no sempre s'accepta, l'Educaci6 Ambiental plantejada desdels grups dominants i els palsos desenvolupats no respon ni en
grau ni en qualitat a les necessitats de les persones i grups dominats
i dels paIsos marginats.

Es clar que en el tractament de les realitats ambientals hi podem
trobar punts de vista diferents i intencions diverses. De la mateixa
manera, en les respostes educatives a aquestes realitats ambien-
tals hi trobem punts de vista, intencions, posicionarnents diferents.
Posicionaments, en ambdOs casos, marcats pel valor i per l'interes.
Un valor i un interes que adquireixen significaci6 per la seva mate-rialitat i pel seu carecter simbOlic. Ja que les criatures humanes,
a mesura que ens amotllem al nostre ecosistema, l'encarnem i almateix temps el conformem a la riostra mesura. De manera que esfa gairebe impossible distingir entre el que es material i el que és
ideolOgic, ja que som .natura culturitzada (E. Morin, 1978) i alhora
materia conformada simbOlicament, simbols encarnats, materialit-
zats, realitzats (A. Moreno, 1991).

El medi té aquest valor i aquest interes significat en la vivencia
que cada esser hume i cada grup social tenen en funci6 de la
satisfacci6 de les necessitats, reels o creades artificialment (con-
sumisme) i dels processos col.lectius associats a aquesta satisfac-
ci6. D'aqui, doncs, que hi hagi una mirada diferent sobre el medi
per part dels diversos grups socials. Trobem una mirada de qui veuen el medi les possibilitats d'extracci6 de beneficis (fonarnentalment
econOmics) o una altra mirada segons la qual el medi és la font de
recursos per a la seva supervivencia, en sentit estricte. En el primer
cas podem parlar d'excedents, d'especulaci6, d'inversi6, etc., ihaurem de parlar de dominaci6, mentre que en el segon cas haurem
de parlar o be de persones i/o grups dominats o be de desaparici6.Aquesta dinemica, molt més complexa del que podem abordar aqui,ens remet als processor de dominaci6 social associada a les des-igualtats existents ei el nostre planeta: des del que anomenemclassisme, fins al racisme o al sexisme; des de l'.explotaci6- deles persones amb el mateix criteri amb que s'.exploten,, els recursosmedioambientals fins a les expansions territorials i les neocolonit-
zacions, passant per la divisió de funcions sOcio-ambientals i ladivisi6 espacial en relaci6 amb el sexe-genere. Totes elles, amb elsmatisos corresponents, responen a una dialectica basada en lesformes de domini que trobem ancorades protundament en la reali-
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tat quotidiana i global del nostre viure en el medi corn a espècle
humana que som

Aquestes relacions que l'espècle humana, desigual, estableix
amb la natura I amb el medi ambient en general, sOn analitzades,
sense caure en tOpics, per Fernando Mires (1993), per Enrique Leff
(1993-1995), per Vandana Shiva (1992-1995) o per Maga ly Pineda
(1988), entre altres, tot aportant, des de tematiques diferents, ele-
ments d'analisi i de cornprensi6 de l'entorn i de les relacions inter
i intraespecifiques que s'hi donen. Aquestes aportacions ens parlen
de les relacions especie humana-natura a Llatinoarnèrica; del paper
de l'Educaci6 Ambiental corn a repte de formaci6 social, especial-
ment a les universitats, o de la pobresa i la gesti6 participativa dels
recursos en les comunitats rurals, també Ilatinoamericanes; del
recorregut des de la mecanica quantica fins al paper dels movirnents
socials i de les dinarniques Nord-Sud en temes relatius al medi,
vistos des de l'India; del paper de les dones en el que s'anomena
desenvolupament i en les propostes de cooperaci6... Ternatiques
que d'alguna manera, i corn ja va passar a Rio 92, al FOrum Global
(i potser aquest és un dels valors més grans de la trobada), situen
el medi en un mare de confluència social -de confluOncia de po-
sicionaments naturalistes, ambientalistes, ecologistes i de rnovi-
ments socials- sense el qual ens seria prou dificil avui d'apuntar
propostes educatives serioses.

Atendre aquestes realitats en relaci6 al medi amuient proposa,
a nivell pedagogic, dues coses que obren el sentit més tradicional
de l'Educaci6 Ambiental: d'una banda, l'assumpci6 del caracter
social de la pedagogia ambiental, corn a disciplina des d'on s'ha
de plantejar un treball real en el camp de l'educaci6 i de la peda-
gogia socials (enGara que no exclusivament en aquesta area); d'una
altra, el paper de la pedagogia, en el seu sentit més ampli, corn
a proposadora de processos d'educaci6 i de forrnaci6 en l'intercanvi
i en la cooperaci6 internacionals. I aixO suposa una visi6 de l'Educaci6
Ambiental no univoca ni centrada en un ünic objecte ni en un Unic
ambit d'acci6 educativa (educaci6, formaci6, capacitaci6, sensibi-
litzaci6... pagesia, educaci6 formal, carnpanyes, universitats, etc.),
aix6 suposa parlar d'.Educacions Arnt-.entals" per a l'intercanvi i

amb respecte mutu.
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Algunes reflexions al voltant de la cooperació internacional
i l'Educació Ambiental2

La definici6 del concepte de cooperaci6 corn el fet d'«operar
conjuntament» o «de prendre part amb d'altres en una obra feta
en cornO» o aquella altra segons la qual cooperar és una «acci6
col. lectiva en la qual es persegueix un benefici comü», permeten
una ambiguitat tal que no ens ha d'estranyar que, a la practica,
responguin a fets tan diferents, en intenci6 i en posici6 politica, corn
ara, i per part de gent del nostre pals, la instal.laci6 d'un negoci
hoteler a Centroarnèrica, una brigada de solidaritat a BOsnia o un
curs de formaci6 en temes medioambientals en una universitat
africana, o corn ara una conferancia internacional de governs per
tractar, posem per cas, el terrorisme. De tot aim) en podern dir
cooperaci6 internacional. I no parlem ja del ventall de possibilitats
que brinda l'afegit «al desenvolupament», perque Ilavors hi troba-
rem tants cognoms corn opcions hi ha davant del concepte des-
envolupament.

La qUestio, finalment i corn gairebe sempre, l'acaba dirirnint la
seriositat i la rigorositat amb qua s'utilitzi el concepte a la practica
i l'explicitaci6 de, justament, les intencions i el punt de vista que
l'infongui.

En el cas que ens ocupa, per tant i corn es pot desprendre de
les pagines anteriors, no es tracta d'encarar la cooperaci6 inter-
nacional corn una eina de negociaci6 governamental ni tamooc corn
una proposta lucrativa. Es parla de cooperaci6 internacional des
d'una perspectiva de voluntat d'intercanvi, perd tenint molt present
el Hoc que ocupa cadascuna de les parts en cooperaci6, quant al
tema de les desigualtats.

Estem en uns moments «histOrics» en els quals la cooperaci6
per al desenvolupament ha esdevingut un tema a la page, amb tot
el desgavell que comporta el tema del 0'7% i l'afany de «ser-hi»
per part de molta gent que no se n'havia preocupat mai. Tot plegat,
i sense entrar en detaIls, convcrteix la cooperaci6 en un terreny
adobat per a la competitivitat. I, direm de passada, sembla que
cooperaci6 i competitivitat sOn termes de sinonimia no gaire tacit.

(2) Aquesta reflexie estA fonamentada en la lima de cooperaci6 que duen a terme
a Nicaragua I a El Salvador les persones quo treballen en el Prolecte de Post-
llicenciatures. coordinat per l'AssociaciO Cala lana de Professionals per la Co-
operaciô, amb irephcacie de diverses universitals, entre elles la de Barcelona
Proiecte en el qual participa l'autora
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Amb tot, pero, des de les insta.ncies oficials (nacionals, estatals,
europees ) s'han entestat a posar la cooperaci6 en el camp de
la competitivitat, evidentment des d'un pensament I d'una posici6
on el negoci (sigui particular o politic) arriba precisarnent per via
competitive El resultat es el sorgiment de multitud de projectes de
cooperaci6 al desenvolupament per als paIsos del Tercer MOn, dels
quals el medi ambient i l'Educaci6 Ambiental, per la seva posici6
preferent en la !lista de prioritats subvencionades, en s6n uns molt
especials protagonistes.

En aquest estat de les coses, em sembla que cal aclarir el que,
al meu parer (pert) no de manera exclusive), s'hauria d'emmarcar
la cooperaci6 en temes concrets d'Educaci6 Ambiental, per tal de
no traspassar models que poden haver servit en un Iloc, per6 que
no tenen perque servir en uns altres. Certament hi ha conceptes
i propostes que es diuen des del Nord i des del Sud, corn es el
cas del desenvolupament sostenible, per exemple. En la cooperaci6
educativo-ambiental es imprescindible veure clue s'enten des de
cadascuna de les parts cooperants per desenvolupament sosteni-
ble, altrarnent acabarem fent el que s'enten en els paIsos rics i

podem tornar a propostes «ingenuarnent neocolonialistes.

El fet de plantejar en la cooperaci6 educativo-ambiental un cos
teOrico-didectic logic, no suposa que sigui entes de la rnateixa ma-
nera per totes les parts irnplicades. Cal que es plantegi per les dues
(o més) bandes, a partir de les necessitats de la gent del Hoc
on es duu a terme, respectant les caracteristiques que aquesta gent
té. I no defensaria mai el relativisme cultural.

Ans al contrari, penso que hi ha unes cultures, manifestades
mitjangant uns Ilenguatges I en darrera forma mitjangant uns
idiomes, de les guals cal saber si tenen codis compatibles o no
entre les parts cooperants. Es el cas, per exemple, del concepte
de l'Educaci6 Ambiental corn a .eix transversal>, aplicat a Llati-
noarnerica. Es mes que clar clue s'hi enten, si s'explica; per& cal
que canviIn un concepte corn el d'educaci6 integral, de Ilarga
tradici6 Ilatinoamericana, per adoptar la terminologia de la nostra
reforma educative? 0 be el cas de fer un curs d'Educaci6 Ambiental,
per part de persones europees, a l'Africa subsahariana: utilitzariem
el frances o l'angles, corn a idioma de cornunicaci6 a les classes?

Una altra crlestic:, que apareix en tractar sobre el rnedi i els
assentainents humans és la visló I la vivència gue es té en cada
lloc de la dualitat medi rural/medi urbia. Parlar de cooperaci6 per
al desenvoluparnent en alguns paisos de Centroarnerica sense pen-
sar, posern per cas, en un rnedi rural on el que cal és potenciar
un -autodesenvoluparnent,, o un .autoabastiment de superviven-
cia i corn a repte contra la pobresa creixent, des d'un enfocarnent
(no rnajoritari en les propostes de desenvoluparnent) rnicroecon6-
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mic, en projectes petits I amb agents actius, I en un medi urba
fortament influit, malgrat l'estructura urbana mateixa, pels models
de ciutat occidentals, amb la gent abocada a la miseria amb la
frustraci6 del consum inabastable I malbaratat alhora, es probable-
ment parlar d'una mena de cooperaci6 on alguna de les parts en
treu molts mes beneficis que l'altra o be es tracta d'un desenvo-
lupament per a algunes persones i grups socials, no per a les
majories.

En aquest sentit, si l'Educaci6 Ambiental es converteix en una
formaci6 d'elits, és a dir, en una forrnaci6 de gent que gestionare
el medi des d'una perspective de poder, etc., pot ser molt interes-
sant, per6 sempre nornes corn a plataforma d'«exit» personal-pro-
fessional. No cal oblidar que no pas per casualitat s'ha parlat tant
de la "foga de cervells arreu, i en palsos pobres oferir forrnacid
en temes de tanta importencia corn el medi ambient suposa brindar
precisament aquesta plataforma.

No cal dir que en una cooperaci6 que sigui realment solideria,
mütuament beneficiosa, l'Educaci6 Ambiental tindre més a veure
arnb reducacie de les majories populars que no pas amb la de
les elits. I aim!) ens tornare a situar al principi de la nostra reflexid:
cal un concepte i unes propostes practiques d'Educaci6 Ambiental
prou obertes corn per entendre's amb una projeccie social (local,
nacional I internacional), que revesteixi, alrnenys_caracteristiques
corn les segilents:

que tingui un efecte multiplicador real en la poblacie afectada
per la concrecie de la probiemetica ambiental;

que no es palesi de manera puntual, esporadica i sense con-
tinultat en el temps (no subjecte a modes ni a subvoncions), sin6
que tingui coherencia, globalitat I respecte mutu;

que ompli de contingut el concepte de desenvolupament
sostenible, partint de les necessitats dels grups desfavorits per
['actual model de desenvolupament, I que equlvalgui a la idea
de qualitat de vide per a la poblacio en general, no nomes pel
a uns quants:

que fad de /a particlpacie Ines que una metodologia en
abstracte, un posicionament politic;

que potencil la cooperacio sud-sud, entre paisos de l'anornenat
sod i no sempre des del nord cap al sud;

que tingui en compte el medi corn a be ptiblic del sistema
del qual l'especie humane (dels quatre punts cardinals) n'es una
part.

Tot aix6 sense oblidar quo en un proces formatiu el que cal es
&ever el niveli de la gent dels pesos tries desfavorits, rnitjancant
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una sOlida preparacio dels recursos humans, amb un ampli, pert)
no vacil !ant, pensament ambiental, I mitjançant la preparaci6
d'especialistes en diverses esferes amblentals, preparacions que
han de revertir en els grups socials ales afectats per la crisi ambiental

Aquests grans criteris sdin aplicables a molts intercanvi3 d'Edu-
caci6 Ambiental entre paisos en cooperacio. Un bon norn'Ne de
trobades internacionals n'expliciten la validesa i a voltes tambO la
seva invalidesa. Hi ha, per& un nivell de cooperaci6 (amb viatges
inclosos, que pot servir per conscienciar la gent d'aqui, per6 aporta
poc als paIsos subdesenvolupats) consistent en intercanvis d'ex-
periencies d'alUmnats de Primaria o de Secundaria (fins d'universitat),
que al meu entendre incrementa les expectatives de les noies i els
nois del pais pobre, ja que no tenen possibilitats de fer real l'inter-
canvi en ternes corn ara els viatges (sempre sbn d'aqui cap alla,

els fern nosaltres).

El millor camp d'aplicaci6 sol ser l'universitari, ja que pot acorn-
plir-s'hi la doble funci6 de recerca i de docancia. Aquesta és una
questi6 de la qual ens podriem ocupar en un article sencer. Nornés
unes observacions per tal d'exemplificar una mica més els criteris
exposats més amunt.

De vegades ens pensem que el fet d'estar treballant entre colle-
gues d'un mateix nivell, universitari en aquest cas, ja comporta, en
tot, un mateix Ilenguatge. Cal insistir, per6, en el fet de partir de
la cultura de la gent del Hoc, per6 no caure en posicions etnocen-
tristes. Evidentment, aix6 no vol dir ni menys qualitat ni pitjors
propostes per als paisos desfavorits. Per tant, es tracta d'elevar la
capacitat professional dels principals agents i prornoure processos
de comunicaci6 i cooperaci6 entre ells. Dit d'una aHra manera,
propiciar, a partir de bons i bones especialistes, la formaci6 de bons
i bones generalistes. Gent capac, en qualsevol cas, de fer que el
coneixement i els comportaments traspassin les fronteres de les
universitats i arribin a la poblaci6 que ha de viure la problematicitat
del medi ambient (a la pagesia, a la gent dels barris, a les dones,
a la mainada del carrer, etc.). Persones capaces de recollir en la
seva forrnaci6 la vivència problematica que hi ha al camp i a la ciutat
i de saber-la traduir en termes educatius. d'Educaci6 Ambiental, que
retorni als agents de la poblaci6.
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El presente articulo
trata de los diferentes
conceptos de educe-
ciOn ambiental, tenien-
do en cuenta las diyi-
siones sociales y las
relaciones de des,-
gualdad Se plantea
cam, a partir de este
tipo de analisis, en las
propuestas de educe-
chin ambiental debe-
ran contemplarse as-
pectos rei.itivOs. pot
ejemplo. a la pobreza.
a las relaciones norle-
sur, etc., lo cual situa
el debate y la accon
educative en un lugar
correspundiente a la
pedagogia social Las
reflexiones en torno a
la cooperaciOn Interna-
cional y la visiOn de ia
autora al respecto. en
temas de educaciOn
ambientai, completan
el recorrido a.. Inten-
clones que en todo el
escrito se propane
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Abstracts

Le present article
trade des differents
concepts d'education
environnementale, en
tenant compte des di-
visions sociales et des
relations d'inegalite.
Ce type d'analyse con-
duit a introduire dans
les propositions
d'education environne-
mentale des aspects
relatifs par exempla a
la pauvreté, aux rela-
tions Nord-Sud. etc
Cette optique situe le
debat et Vachon edu-
cative en un point cor-
respondant a la peda-
gogic sociale Des re-
flexions axees sur la
cooperation Internatio-
nale en matiere
d'éducation environne-
mentale et la vision de
l'auteur completent cet
article. qui se propose
de faire ie point sur la
question

This article deals with
the different concepts
of environmental edu-
cation, bearing in mind
social divisions and
inequality. It suggests
how, starting from this
type of analysis, pro-
posals for environmen-
tal education must in-
clude aspects related
to poverty. North-South
relations, etc. Which
places the debate and
the educational action
in a position analo-
gous to social educa-
tion. Thoughts about
international coopera-
tion and the author's
view of it in subjects
connected with envi-
ronmental education
make up the list of
intentions proposed
throughout the paper.



L'Educació Ambiental davant del fenomen turistic

Maria Novo*

Introducció

Si sempre ha tingut interes parlar de les relacions entre el turisme
i el medi en que s'ha desenvolupat, avui, situats davant del repte
del final del segle, no podem ignorar que en els anys a venir la
qualitat de vide es definirá fonamentalment en base a para.metres
ambientals. Aix6 ve a plantejar una redefinici6 (o si més no una
reflexi6 profunda) sobre els objectius i les prioritats del fenomen
turistic i les seves vies d'encarrilament en un ecosistema global
equilibrat.

L'Educaci6 Ambiental, atenta sempre a les possibilitats d'orientar
la conducta d'experts i ciutadans en un sentit positiu envers l'entorn,
no podia, doncs, rornandre aliena al problerna que planteja el fet
turistic ja que es produeix en un medi fisic i cultural que semr e
resulta afectat. El grau d'afectaci6, el seu caràcter positiu o negatiu
i la pr6pia possibilitat de reajustarnent de tots dos, sOn fortarnent
condicionats per les percepcions, els valors i les expectatives de
les persones que intervenen en aquesta relaci6, tant planificadors
o gestors corn turistes o poblacions receptores.

Contribuir al coneixement d'aquestes percepcions, a l'elucidaci6
dels valors col.lectius i a l'orientaci6 correcta de les expectatives
d'Os dels espais turistics serà, doncs, un dels objectius que l'Educaci6
Ambiental es planteja i pot assolir.

'Maria Novo Doctora en Pedagogia Pr- essora Titular d'Educact6 Ambiental del
Depaitament de Teona de l'Educaci6 I Pedagogia social de la UNED Directora del
master d'Educaci6 Ambiental (UNED-F Universidad-empresa) Participa corn a experta
proposada per la UNESCO al Congrés Intergoyernamental d'Educae.o Ambiental de
Moscou (1987) I en el Férum global de Rio 92

Adreea professional Departamento de Teorla de la Educacien y Pedagogia social
Uniyersidad Nacional de Educacién a Distancia Senda del Rey s/n 28040 Madrid
Telt (91) 3986978

109
,
t



1. El turisme com a fenon.en ambivalent

La prirnera cosa que conve considerar des del pla ambiental es
que el turisme ha tingut i te efectes de signe divers sobre l'entorn.
Entre els que podriem entendre corn a positius, cal destacar l'elevació
del nivell de vida de moltes zones, la seva contribuciO a la creació
de Hoes de treball, la millora de la infrastructura basica de molts
nuclis rurals i l'atenciO preferent a parcs naturals, edificis histbrics,
etc.

Alhora, corn a factor d'intercanvi cultural, el turisme ha propiciat
en mOltiples ocasions el coneixement i el respecte envers la diferen-
cia, i ha ajudat a una relativitzaciO prudent dels valors de la prOpia
culture, sempre necesseria per a la bona entesa entre els pobles
contribuint aixi al desenvoluparnent de l'esperit de tolerancia i el
taranne democratic.

Aixb no obstant, els impactes negatius del turisme sobre el medi
han estat, generalment, molt acusats durant les darreres decades,
en la mesura que s'han ocupat ecosistemes de gran valor ecoldgic
i en ocasions se n'ha desarticulat l'estructura organitzativa alhora
que es produIen intensos fenbmens d'aculturaciO en clue els turistes
han acabat imposant els seus valors i les seves formes de vide a
les poblacions autdctones i les pautes culturals d'aquestes han
quedat reduIdes a residus folklOrics.

2. El paper de l'Educació Ambiental

Davant d'aquesta situaciO, quin paper pot jugar l'EducaciO Am-
biental? Corn es podra contribuir des de l'acciO educativa a la millora
de les relacions turisme-medi?

En primer Hoc, sens dubte, promovent en uns grups i en els altres
(experts, turistes i poblacions afectades) processos de retlexló
sobre els criteris que defInebcen la qualitat de vida i les seves
possibles vies d'aplicaciO per al desenvoluparnent de projectes
ambientalment equilibrats.

I hem de dir ara ja que aquesta reflexib nornes resultare eficac
quan el proces educatiu tingui en compte les percepcions, pre-
conceptes i pautes culturals d'aquests sectors socials corn a punt
de partida. Més endavant tindrem ocasib de tornar sobre aquest



punt, que resulta crucial per a la utilitat dels prograrnes Per ara
n'hi haure prou amb recordar que les grans carnpanyes pensades
-per a tots els publics», generalment no serveixen gairebe per a
ningü, precisament perque no tenen en consideraci6 els esquemes
mentals previs dels seus receptors

Pere si un proces de reflexi6 corn el que proposem vol ser
realment educatiu ha de connectar amb la capautat creative dels
grups socials per elaborar opcions alternatives enfront dels pro-
jectes d'impacte negatiu. Des de la perspective ae l'Educaci6 Am-
biental no es tracta tant d'ajudar els col-lectius humans a dir .no»
quan un projecte pot posar en perill el seu ambient fisic i cultural
corn de saber definir un -si» que representi l'acompliment dels
objectius del desenvolupament sostenible en condicions que no
comprometin l'equilibri ecologic o cultural de la zona. Per aixe es
tan important plantejar l'Educaci6 Ambiental corn a recerca d'alter-
natives, corn a exploraci6 de camins possibles, corn a creaci6 mes
que no pas corn a negaci6.

Finalment, un tercer aspecte en que l'Educaci6 Ambiental pot
rnostrar la seva eficecia es el de la presa de decisions. En efecte,
en aquesta fase, la mes rellevant dels projectes a efectes prectics,
es on conflueixen i es fan presents tots els assolirnents o els errors
de les anteriors. Perque una reflexi6 o un pensament alternatiu que
no aconsegueixen convertir-se en realitat a traves de i'acci6 con-
creta rnanifesten molt poca eficecia real. Aixi doncs, l'EducaciO
Ambiental es dirigeix tent als planificadors i gestors corn a la ciu-
tadania en general per plantejar amb ells la possibilitat que els
criteris ambientals defineixen la fase final de decisi6 de les actua
cions en materia de turisme, de manero que en aquesta etapa quedin
recollides tota l'experiencia, les expectatives i la creativitat dels
grups socials que resulten afectats per cada projecte.

3. Abast de l'Educacid Ambiental

Estem parlant d'educaci6, lOgicament, en un sentit ampli, corn
un proces de plantejarnent critic de la realitat. I adjectivern aquest
proces amb la categoria d'-ambiental- perque el seu objectiu Oltim
no Os (o no ha de ser) la rnera satisfacciO dels interessos humans
sinO, igualment. la preservaci6 de l'equilibri ecolOgic i del patrimoni
histOrico-cultural en el seu conjunt.

Entesa d'aquesta manera, l'Educaci6 Ambiental no Os, per des-
cornptat. un simple proces escolar o academic. Ben al contrari, en
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un planeta en crisi, amb necessitats de soluci6 greus I urgents, es
dirigeix amb especial interes a aquells grups de persones que ja
estan prenent decisions sobre l'Os dels recursos, es a dir, als adults

En aquest context, parlar d'Educaci6 Ambiental vol dir, per tant,
parlar de la formaci6 ambiental de planificadors i gestors turistics
corn a persones-clau en el disseny dels projectes d'actuaci6 i l'orien-
tack!) de pautes d'us i aprofitament de les installacions.

Pere) ara, fer Educaci6 Ambiental significa treballar amb la poblaci6
en general, amb aquells que, d'una banda, contribueixen a definir
la demanda turistica amb els seus interessos i preferencies i amb
els que es beneficien o surten perjudicats dels projectes corn a
receptors dels corrents d'afluencia. Els uns i els altres seran també,
sens dubte, grups d'alt interes a l'hora d'establir una politica edu-
cativo-ambiental relacionada amb el fenornen turistic.

4. Propostes per a un projecte d'Educació Ambiental sobre
turisme

Situats ja en el nivell prectic, entenem que per al desenvolupa-
ment d'un prograrna d'Educaci6 Ambiental en el camp del turisme
s'han de cobrir, corn a minim, les fases segUents:

4.1. Identificack5 de problemes

Vegem alguns dels que podriern considerar problemes basics
a abordar per l'Educaci6 Ambiental en aquest camp

a) Pressi6 excessive sobre el stol

En aquest punt conve considerar que el medi ambient es o ha
de ser quelcom riles que <wri mer escenari per a l'activitat turistica
i que els interessos turistics poden entrar en contradicci6 amb una
politica equilibrada d'ordenaci6 territorial.

Tanmateix, a la practice el turisme ha mostrat una marcada
preferencia pels ecosistemes fragils (zones de litoral i de muntanya,
ecosisternes singulars, etc.) de manera que, corn no ignorem, espais
d'enorrne riquesa ecologica i zones de gran valor paisatgistic han
estat altament transformats per adapter-los als requeriments dels
visitants.
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De la mateixa manera, arees concretes resulten especialment
afectades per la pressi6 turistica en funci6 de les seves caracte-
rfstiques climatiques i el seu regim de vide. En el litoral mediterrani,
per exemple, s'estima que cap al final del segle es produira una
pressi6 de 130 milions de turistes, la qual cosa &ma idea de
l'impacte i del consum de s6I que hauran de suportar les arees
d'acollida.

Al mateix temps, en els assentaments rurals propers a les grans
ciutats passa sovint que zones que en altres temps van estar dedi-
cades a feines agricoles es destinen ara a urbanitzacions de cap
de setmana, la qual cosa, en conjunt, representa una forte alteraci6
de la coberta vegetal amb una perdue irreparable de terres de
conreu.

Lligat amb l'anterior, sovint es produeix un proces de desagra-
ritzaci6 de moltes zones per efecte de l'abandonament de la terra
per part dels pagesos, que passen a ocupar-se al sector serveis.

A Villa de Lanzarote, per exemple, en el periode 1981-1986
l'afluencia turistica va passar de 187.000 persones a 468.000 vi-
sitants. Aquest proces, intens i accelerat, va fer baixar bruscament
els Ilocs de treball del sector primari, fonamentalment a l'agricultura,
els treballadors de la qual es van reduir aproximadament a la meitat
en nomes cinc anys.

Es repeteixen fenômens d'aquest tipus a multiples zones turfs-
tiques que no nomes suposen canvis importants en el sector pro-
ductiu, sin6 Lambe, i encadenats a aquests, canvis culturals i canvis
ecolOgics practicament irreversibles.

D'altra banda, tot i que des dels sectors ambientalistes s'ha in-
sistit una vegada i una altra en la necessitat d'orientar els projectes
turistics des de criteris de respecte a l'entorn, el cert és que els
interessos especulatius i la recerca de benef icis a curt termini han
presidit i presideixen encara moltes de les actuacions en aquest
sector.

Finalment, un altre dels aspectes a considerar pel que fa a la
pressi6 sobre el sOl és el de les necessaries ampliacions de la
infrastructura viaria que el turisme provoca en molts casos i que
porten aparellats processos de desti ucci6 de la coberta vegetal en
moltes zones, increments de la contaminaci6 quimica i acOstica i
modificacions paisatgistiques de gran importancia, generalment
irreversibles.

b) Modificacions dels assentaments humans

Si posem l'accent en aquesta irreversibilitat és perque conside-
rem que cal contemplar-la no nornes pel que fa als canvis del
paisatge sin6 també en el seu aspecte hurna.
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En definitiva, el medi ambient no es sin6 I expressio d'una forma
d'interaccio entre espacies animals I vegetals en una area o medi
abiotic determinat En el cas dels sistemes agraris, parcialment
modificats per l'acci6 humana, aquesta expressi6 troba el seu sig-
nificat més profund en els assentarnents rurals, que expliquen i

justifiquen un mode d'Os de la terra. La destrucci6 dels sOls. o el
seu canvi dijs, comporten la destrucci6 o el canvi d'un determinat
tipus de vida, d'un fet s6cio-cultural que es prodffla sobre una
realitat fisica i la transcendia.

D'aqui que el medi fisic i el medi sOcio-cultural apareguin inex-
tricablement units a l'hora dacusar l'irnpacte negatiu del turisme.

c) Aculturacid

El fenomen turistic, en incorporar fonamentalment les pautes
culturals foranes a les zones d'acollida (sobretot en els ambits
rurals) propicia una pardua d'identitat de moltes poblacions afec-
tades.

En ocasions s'han donat i es continuen dortant forts processos
d'aculturaci6. amb la irnposici6 de models de comportament de cai-
re urba o la implantació brusca de pautes de conducta pr6pies
d'altres palsos que, forcosament. dificulten en els joves el seu propi
proces d'enculturaci6 en relaci6 amb el grup social que els es propi
(familia, cornunitat. etc ).

El mateix es pot dir respecte de la pardua d'identitat dels agri-
cultors que, a curt termini veuen minors expectatives econ6miques
en la venda de les seves terres que a continuar conreant-les per.
en molts casos. passar després a engrossir la ma d'obra barata i
escassament qualificada que treballaré en el sector turistic.

d) Augment considerable del consurn d'aigua i energia

Si és cert que un turista consumeix, per terme mig deu vegades
més aigua que un habitant estable de la zona d'acollida, l'efecte
!rnrnediat de la pressiO turistica sobre determinades arees amb
escassetat d'aigua resulta oarticularrnent preocupant

El mateix pel que fa a l'energia El turisme provoca un fort
creixement de la demanda energatica que fa que algunes zones
d'especial atracci6. corn Canaries assoleixin quotes de consurn
que dupliquen la rnitjana nacional

e) Increment dels residus

Per valorar aquest efecte nomes cal considerar que [any 1988
els valors rnitjans Tescombraries generades per habitant i dia a
Espanya rondaven els 780 gr i comparar-los amb els de les Cornu-
nitats Aut6nornes mes afectades pel fenomen turistic: Canaries (920
gr) i Balears (1 110 gr)
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f) Forts canvis en l'estructura de la poblaci6 active

El turisme ha propiciat canvis importants en restructure de la
poblaci6 active corresponent a les zones de mes acollida de visi-
tants, i ha suposat, en general, una caiguda sensible de rocupació
en el sector primari i un increment del terciari.

Corn a exemple, podem observer el que va passar a Balears en
el periode 1955-1987: el sector primari es va reduir d'un 46% a un
14%, mentre que el sector terciari (afectada la zona en aquells anys
per un veritable boom turistic) va passer del 26% al 53%.

4.2. IdentificaciO d'usuaris

En planificar un procés d'Educaci6 Ambiental d'ampli abast, les
repercussions del qual haurien d'arribar a tots els sectors implicats
en el fenomen turistic, creiem que cal establir politiques i criteris
selectius que orientin sobre la urgencia de dirigir-se a uns grups
o als altres.

En aquest sentit, entenern que podria plantejar-se una doble
politica d'actuaci6:

A curt termini, els sectors prioritaris serien, al nostre parer,
les persones clau que intervenen en el proces.

-Planificadors, que defineixen politicament i tecnicament els
projectes d'actuaci6 sobre el medi.

-Gestors, als quals correspon el manteniment i el control dels
recursos, tant en el pla general (gestors politics que representen
els interessos de la poblaci6) corn en l'especific (gestors intermedis
que tenen al seu cerrec hotels, ports esportius, clubs. etc.).

-Alumnat de les Escoles Oficials de turisme, en la formaci6
del qual convindria ernfasitzar la dirnensi6 ambiental a! llarg de tota
la carrera.

-Professionals dels serveis, (Directors d'Agencies, Guies tu-
ristics, etc.) a través de cursos d'actualitzaci6 sobre rnedi ambient
en que s'exposin els greus problernes ecolOgics i culturals que tenen
plantejades les diverses Arees de la nostra regi6 europea.

-Ptiblic en general, tent els turistes que, en influir sobre la
demanda, estan condicionant la pressi6 sobre els recursos, corn la
poblaci6 de les zones que es veuen afectades pel turisme. Sena
desitjable que el grau de consciencia ambiental d'aquests art ibes
a influir notablernent sobre l'oferta

A mitja termini, resulta irnprescindible formar els nens i els
joves que ocupen les nostres aules En aquest sentit, la inclusiO de

fit k
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i'EducaciO Ambiental corn a tema transversal en els processos
d'educaci6 formal contribuire, sens dubte, a onentar les actituds

les aptituds dels nostres escolars en aquest sentit, si be cal que
els docent's de les zones turistiques prenguin consciencia que aquest
es un dels grans problemes ambientals de les seves prOpies co-
munitats i el treballin corn a tal.

4.3. Identificació d'eixos de reflexi6

a) Pensament global/acci6 local

Avui resulta impossible considerar qualsevol problema ambien-
tal, inclOs, per descomptat, el que genera el fenomen turistic, escapant
a la visiO global de la situaciO, ja que es en termes de globalitat
corn veritablement podrem assentar un pensament solidari i corn-
promes amb l'equilibri de la Biosfera.

Ara be, tampoc no hem d'ignorar que, generalment, es a traves
del tractament dels casos que es donen en el propi entorn corn
resulta possible arribar a comprendre els corrents, les interaccions
i els processos que tenen Hoc a l'escala global i comprometre's en
l'acciO. La qual cosa vol dir que els programes educativo-ambientals
han de partir sempre de la realitat del medi immediat per generar
simulteniarnent un pensarnent d'abast planetari i una actuaci6 local
en favor del medi ambient concret en clue es viu.

b) Interdisciplinarietot

Un proces d'EducaciO Ambiental corn el que proposem s'hauria
d'inscriure en el marc d'un plantejament sisternic, en el qual les
relacirns turisme-medi ambient es contemplessin no nornes des de
la perspective ecolOgica, sinO alhora des del punt de vista etic,
sociologic, etc.

c) Finitud dels recursos

La idea que ens movern en un planeta que te limits, amb recursos
finits, es un dels eixos besics que ha de presidir eis processos
educativo-ambientals sobre turisme, mostrant la irreversibilitat d'alguns
impactes, corn per exemple el que es produeix per l'ocupaciO de
sOls agricoles per urbanitzacions turistiques.

d) Equitat en la distribuciO dels recursos

La perspective Nord-Sud, aplicada a escala global, es concreta
en l'escala regional o local quan entren en conflicte els interessos
de la poblaci6 autOctona -en molts casos grups pagesos amb recursos
escassos- amb els dels promotors turistics, que acostumen a definir
els projectus amb atenci6 exclusive o prioritaria a la demanda.
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L'Educaci6 Anibiental s'hauria de centrar en el plantejarnent de
metodologies i en l'estudi de casos que fessin possible la recerca
de l'equilibri entre els interessos d'aquests dos grups, a traves de
la conjunci6 dels aspectes positius de l'intercanvi de recursos que
te Hoc entre tots dos.

En aquest sentit, Os important ressaltar que en els processos
educatius no tot ',valor» es traduthle a un "'Drew, i que existeixen
bens d'un elevat valor cultural, ecologic, etc. que no es legitim
destruir i ',pager» amb compensacions econOrniques.

e) Solidaritat

Al nostre parer, el plantejament solidari suposa un dels eixos
basics del comportament ambientalista. En efecte, es impossible
entendre la complexitat dels fenOmens ambientals si no es planteja
en referencia a les necessitats de tots els essers que comparteixen
amb nosaltres la histOria present del planeta i els que, en un futur,
hi tindran el seu habitat.

Solidaritat sincrOnica i diacrOnica que, en el cas que ens ocupa,
s'ha de manifestar en la planificaci6, donant resposta al repte de
fer un turisme de qualitat que no comprometi el medi natural ni
cultural de les regions afectades, sense que ,,turisme de qualitat»
hagi d'identificar-se necesseriament amb "turisme de luxe».

f) El valor de la diversitat

En termes ecologies, la diversitat fa referencia al nombre d'especies
presents en un determinat ecosistema i, unida a la capacitat d'auto-
organitzaci6 d'aquest, es un dels factors que expressen el seu grau
de maduresa, influint en la seva estabilitat.

En general, s'admet que les perdues fortes de diversitat als
ecosistemes (corn la que representa, per exemple, el rnonoconreu
als sistemes agraris) els fan mes vulnerables enfront de les agres-
sions de l'exterior.

Doncs be: tant si pensem aquest concepte en referencia al medi
fisic corn si ho fern en relaci6 amb l'entorn cultural, podern dir que
en moltes ocasions el turisme ha actuat de manera molt semblant
al monoconreu en Omplies Orees dels nostres pafsos europeus.

En efecte, la perdue de diversitat espacial (hotels i urbanitza-
cions iguals a indrets d'Europa diferents) ha anat aparellada, al riles
sovint, amb una perdue de diversitat cultural (es vesteix, es menja,
es parla o s'organitza l'oci de manera molt semblant). L'homogenell-
zaci6 del paisatge construit ha tingut aixi el seu correlat en l'homoge-
neitzaci6 de les formes de vida.

I aquesta perdue de diversitat, que representa una perdue de
riquesa natural i cultural, ha vingut a determinar una major depen-
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dencia dels ecosistemes modificats pel turisme cap a l'exterior
deixant les poblacions autOctones a merce, en molts casos, de les
fluctuacions del mercat turistic i de les imposicions dels grans tour
operators que organitzen la demanda.

Des del punt de vista de l'Educaci6 Ambiental, un dels objectius
prioritaris hauria de ser, al nostre parer, ajudar a defensar o recorn-
pondre aquesta diversitat que suposa, en definitive, major complexi-
tat dels ecosistemes naturals i socials que entren en joc. Una tasca
que d'antuvi caldria orientar a fer menys dependents les poblacions
autOctones d'una Unica font d'ingressos reinvertint part dels bene-
ficis derivats del turisme en la millora dels sistemes agricoles i (a

creed() de petites indOstries. Alhora seria necessari potenciar autentics
processos de desenvolupament endogen a les zones d'acollida que,
riles enlla del mer creixement econdmic, contemplessin la qualitat
de vide en termes de culture i benestar social per a tots.

Recompondre o salvaguardar la diversitat dels nostres sistemes
litorals, insulars, etc. dotant-los d'una major capacitat d'autoorganitzaci6
significaria, en surna, fer-los menys vulnerables a les fluctuacions
exteriors (corn ara variacions en les preferencies del pUblic, crisis
estacionals, etc.) i aquest objectiu, des del punt de vista de l'Educaci6
Ambiental, es un dels eixos fonamentals per orientar els programes.

En el cas del turisme, la distribuci6 de la dernanda podria contribuir
en dos sentits:

-en la seva dirnensi6 temporal, trencant al maxim possible l'esta-
cionalitat

-en la seva dimensi6 especial, afavorint la distribuci6 geografica
de les zones d'acollida turistica per arnortir la pressi6 excessive que
s'exerceix en algunes arees especifiques.

g) Relacib turisme-desenvolupament sostenible

Contextualitzar qualsevol analisi o planificaci6 sobre el turisrne
en el marc del desenvolupament permetre interpreter en tota la seva
complexitat, no nornés ecolOgica sine tambe econOrnica i social,
l'abast dels projectes i dels seus impactes sobre el rnedi.

En aquest sentit, una de les contribucions especifiques que ve
fent l'Educaci6 Ambiental per a l'elaboraci6 d'un pensament alter-
natiu és insistir en la diferencia entre els conceptes de -creixement-
i -desenvolupament-, el primer vinculat al -nivell de vida i el segon
a la -qualitat de vide-.

L'acci6 educativo-ambiental opera, en relaci6 a la qualitat de
vida, ajudant els grups humans a elucidar els seus propis valors
en la definici6 dels criteris que defineixen les preferencies, expec-
tatives i necessitats de cada collectivitat.
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En aquesta mateixa linia, és important destacar l'interes dels
programes educativo-ambientals orientats a persones-clau del sec-
tor, les quals, al nostre parer, hautien de tenir en compte de ma-
nera preferent el tema de la planificacid, en un doble sentit:

planlficació integrada del desenvolupament, que inclogui el
turisme corn a un dels parametres basics;

planificaclO ambiental del turisme, plantejada des de les
expectatives, necessitats i possibilitats del territori i les comunitats
afectades, amb atenci6 especial a la capacitat d'acollida de cada
zona.

avaluacló: formar experts sobre les relacions turisme-medi
ambient vol dir dotar aquests dels instruments necessaris no nornes
per planificar amb vistes a un Us correcte dels recursos, sind per
mantenir un feed-back permanent sobre les actuacions, detectant
els possibles efectes no previstos que generin i estudiant la manera
de reconvertir-los positivament quan siguin de signe negatiu per a
l'entorn. El desenvolupament de la capacitat d'avaluaci6 permanent
ha de ser, doncs, un dels eixos sobre els quals girin els programes
educativo-ambientals en aquest sector.

Una avaluacid que per a ser ambientalment correcta haura de
combinar prudentment els aspectes quantitatius amb els qualitatius,
ja que, sens dubte, aquests darrers sOn els que millor ens orienten
sobre la qualitat de vida.

4.4. Identificació d'estrategies educatives

a) Utilitzacid de les percepcions del grup

Si es cert que el comporrament dels essers humans a la Biosfera
depen de la seva perrepcid i cornprensiO del medi ambient, con-
siderem amb Watzlavich (1988) que la pressumpta realitat exterior,
objective i establerta, es abordada sempre amb cert:3 supOsits
fonamentals que nosaltres considerem aspec!es «objectius,, d'a-
questa quan en veritat nornés s6n les consequencies de la nostra
manera de buscar la realitat.

A efectes pedagogics. aix6 vol dir que no seria aconiellable
plantejar el disseny d'un programa educatiu sobre el turisme sense
coneixer quines s6n les percepcions, conceptes, teories i pautes
de conducte particulars dels grups humans amb clue es treballara,
en relacid amb el problema que sere objecte d'estudi.

La percepciO que aquests collectius tinguin de l'espai en clue
es pensa actuar o del problema sabre el qual es treballi estarà
carreaada d'afectes, alhora que resultara modificable en funcid dels
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resultats de la nostra prOpia acci6 En consequencia, des del punt
de vista que ens ocupa, el del turisme, creiern que resultarA util
determinar, amb carActer previ al disseny dels programes d'Educa-
ci6 Ambiental, quines soon les percepcions basiques dels grups corn
a minim en tres Ambits (Rodriguez Sanabria, 1982):

-La percepci6 de la qualitat ambiental, determinada a partir d'un
conjunt d'avaluacions que els subjectes efectuen sobre el seu en-
torn amb carActer positiu o negatiu i una cArrega afectiva evident.

-La percepci6 del risc ambiental, en la qual, a més del factor
de probabilitat, intervenen dades cognitives i espacials-temporals
i un munt d'experiencies i motivacions personals.

-La percepci6 estetica de l'ambient, que gira fonarnentalment
entorn de les propietats coldatives dels estimuls (aquelles que
provoquen respostes investigadores o comparatives (corn la corn-
plexitat, la novetat a la incongruencia dels components ambientals.

b) Investigaci6-acei6

Aquesta estrategia educativa es planteja corn a objectiu ajudar
les persones a millorar la seva activitat partint de la reflexi6-ava-
luaci6 sistematitzada dels seus processos prActics. Quan s'aplica
en contextos educativo-arnbientals, es pren corn a referencia l'expe-
riencia dels subjectes en relaci6 amb el seu medi ambient.

En aquest sentit, un dels reptes dels programes educativo-ambientals
sobre turisme consisteix, al nostre parer, a crear les condicions
pedagegiques precises perque els usuaris dels programes (plani-
ficadors, gestors o public) puguin arribar a revisar els seus coneixe-
ments lIes seves valoracions de l'entorn a traves de processos
actius on la investigaci6 i l'acci6 es facin corn a passos successius
i recurrents d'un proces Onic en que pensament i acte s'interpenetren.

I si es cert que els essers humans, ecodependents, tenirn sempre
doble identitat, en incloure l'entorn en el riles intim de la nostra
identitat (Morin, 1977), es tracta que, a través de l'acci6 (que és
interacció amb el medi) desenvolupem un treball que posi en joc
tots els nostres conceptes, implicant-nos en l'elaboraci6 d'alternati-
ves i en la presa de decisions

En aquesta linia, l'entorn esdeve reix ai voltant del qual els
aprenentatges tenen sentit, ja que es el marc fisic i cultural que
possibilita i condiciona l'acci6 i no un mer escenari alie a les
conductes dels participants.

c) Enfocament sisternic. Interdisciplinarietat

sobre les percepcions dels coldectius humans afectats
pel fenomen turfstic i educar treballant en el context de l'acci6 s6n,
sens dubte, condicions necessaries pert no suf icients per garantir

120



l'eficacia dels programes educatius. Al nostre parer, es igualment
important coneixer de la manera més fiable possible quina es la
dinernica del sistema ambiental sobre el qual treballarem, la sig-
nificaci6 de cadascun dels factors (turisme, medi ambient, culture,
etc.) en el conjunt i les relacions que s'estableixen entre ells.

En aquest sentit, la conveniencia que els programes educativo-
ambientals sobre el turisme propicimn una visi6 sistemica de la
realitat ens porta, de manera immediata i donada la complexitat del
medi, a la necessitat d'operar amb l'aportaci6 concurrent de diver-
ses disciplines, a través de l'establiment d'equips de professionals
de diferents camps que intervinguin tant en el disseny com en els
propis processos d'ensenyament-aprenentatge.

Si la xifra de turistes internacionals s'incrementes gradualment,
es calcula que l'any 2.000 serien al voltant de 600 rnilions, de manera
que no podem deixar de considerar que una actuaci6 ambiental
correcta en aquest sector es constitueix corn un dels grans desa-
fiaments actuals, que exigeix un esforg d'adequaci6 d'objectius,
metodologies i conductes en els diversos agents implicats (plani-
ficadors turfstics, gestors, poblacions afectades, public, etc.).

Per contribuir-hi, l'Educaci6 Ambiental resulta una eina ütil i

necessaria en la mesura que pot propiciar processos que contri-
bueixen al desenvolupament d'una correcta utilitzaci6 dels recursos
i a l'enfocament complex i creatiu deis problemes que aquest fet
planteja.

Aixf doncs, coordinar el desenvoluparnent turistic amb l'Educaci6
Ambiental serà una de les vies que garanteixi l'adequaci6 neces-
seria entre els interessos turistics i la conservaci6 del medi ambient,
dues realitats que necesseriament s'hauran de fondre en objectius
compartits.

El futur es la direcci6 en qua totes dues es troben. L'Educaci6
Ambiental, amb els plantejaments apuntats, es configure corn un
mitjà que pot fer riles tea el cami.
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Abstracts
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tambien el papei de la etc.), l'auteur indique environmental educe-
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opciones alternatives ronnementale. presen- developing alternatives
frente a los proyectos tee comme un moyen to projects with negati-
de impacto negativo y d'elaborer des options ve impact, of achie-
pare mantener el equi- alternatives suscepti- ving an ecological and
librio ecolOgico y cul- bles d'être opposees cultural balance for
tural de la zona; asi- aux projets ayant un the zone and of alio-
mismo. se persigue el impact negatil, de fa- wing the people invol-
comportamiento de las voriser requilibre eco- ved to take decisions.
personas con compe- logique et culture! de All that by means of a
tencia methante la la zone et d'aider les presentation of key
presentathen de unas personnes concernees ideas for reflection
ideas eje de reflexiOn A prendre des deci- and specific educatro-
y estrategias ethical,- sions II expose pour nal strategies
vas concretes ce faire une série
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est axée la reflexion
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cretes
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L'Educació Ambiental i el turisme
Jaume Sureda I Ana M. Ca Ivo*

Introducció

La indüstria turistica constitueix un esplendor6s sector economic
que ha tingut un fort impacte sobre el medi: el fet de viatjar i gaudir
del temps Iliure es l'origen de multiples problernes ecolOgics sovint
molt greus. Els qui vivim a la Mediterrania ho hem pogut comprovar
de forma ben directa: l'afluencia massive de turistes a les nostres
contrades ha provocat alteracions ambientals i socials de tota mena:
el creixement dels espais urbanitzats no ha respectat molts dels
ecosistemes més fragils i singulars ni els enclavaments paisatgfstics
de més atractiu; la culture tradicional s'ha vist suplantada per uns
models uniformes i uniformitzadors; la contaminaci6 de les aigues
litorals, freatiques i superficials es, a molts indrets, escandalosa,
etc. Paradoxalment, pert), el mantenirnent i la millora del sector
turistic depen, en bona mesura, de la protecci6 del medi; els viatgers
corn tota la poblaci6 en general s6n cada dia mes conscients
de la problematica del medi, i no as gens agosarat afirmar que d'aqui
a pocs anys sera dificil proposar als consumidors productes turistics
que no tinguin en cornpte els criteris ambientals.

L'educaci6 a lmenys des de la decade dels anys setanta, en
qua es va anar consolidant el projecte de l'anomenada Educaci6
Ambiental (EA)- es considera com una de les estrategies per pre-
server el medi; el fet d'educar ambientalrnent s'assenyala, de forma
gairebe unanime, corn una necessitat imperiosa a la qual s'ha de

Jaume Sureda Negre es catedratic del Departament de Ciències de l'Educaci6
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donar resposta tant des del sistema escolar corn des d'altres ambits
educatius

Hi ha molt pocs documents bibliografics que tractin sobre la
relacid entre l'EA i el turisme, i la majoria dels que s'han publicat
es refereixen. de forma gairebe exclusive, a la utilitzacid de zones
protegides per a usos turistics i culturals. Malgrat aquesta escas-
setat documental que no reflecteix tant la manca d'experiencies
corn la seva poca sistematitzaci6, si que hi ha un cert consens
a assenyalar l'educaciO corn una de les vies per amortir alguns dels
efectes nocius del turisme; es te consciencia que l'educacid es una
estrategia a Ilarg termini, per6 "segurament es tracta de Ilinica
solucid amb possibilitats d'exit (Butler, R.W.1991).'

Amb aquest treball pretenern esbrinar les principals relacions
entre EA i turisme: assenyalar-ne els desenvolupaments més sig-
nificatius i suggerir aspectes o temes que s'haurien d'investigar.2
El nostre plantejarnent es que aquestes relacions es poden clas-
sificar en tres categories: la primera fa referencia, per una banda,
a actuacions d'EA en general i, per altra banda, a programes educatius
desenvolupats entorn de la problernatica ambiental que genera
l'activitat turistica. Una segona forma en clue es va desenvolupant
la relacid objecte del nostre interes consisteix a educar i capacitar
ambientalrnent els professionals del sector turistic.3 La tercera di-
rnensici consisteix a utilitzar l'activitat turistica corn a mitjá per
despertar la sensibilitat, elevar el nivell de consciencia i provocar
un compromis en relaciO amb la proteccid del rnedi.

(1) Butler ha assenyalat quatre estrategies per af renter els problemes del tunsme
assiu 1) reduir el nembre de tunstes fins a un nivell que l'entorn pugui suportar.

2) canviar el tipus de tunsme. 3) canviar el recurs en si 1. la mes desittable per()
due nomes es una possibilitat a Hang termini. confiar en I educacie dels turistes.
del pais amfitrie. dels empresans I del govern, per reduir al maxim els impactes

controlar el desenvolupament
(2) Tot article de revisit) nostre nornês en part pot considerar-s'hi ha d'identificar

el carni que s'ha segult per recollir la informaci6 En el nostre cas cal dir clue
la consulta a les bases de dades ha estat poc probtosa pel tel que els documents
classrficats amb els descriptors -turisme i educacte- seri molt escassos Lanalisi
s ha hagut de fer a partir dels documents classificats amb les paraules -tunsme

medi ambient-. consultarem Cab Abstracts. i de la interseccia dels descriptors
-environment and tourism- aparegueren 1 549 documents. feta la mateiza ope-
radio a Magazine Asap en localitzarem 1 162 AqAtsts treballs constituiren ia
base documental de la nostra analisi

(3) Entenem l'educacie i la capacitacie amblentals basaro-nos en dues interpreta-
crow-, conceptuals seguides pei PNUMA -Educacien para despertar la sons--

elevar el nivel de conciencia y cngendrar el cdmpromiso Capacit.icion
Para desarrollar y dominar capacidades. resolver problernas pr actices y co-,-titaf
actividades especializadas- (UNESCO. 1977)
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L'educació a favor del medi de la població en general

Aquesta Os la relaci6 mOs genOrica entre Educaci6 Ambiental i
turisme: si educar la poblaci6 en general a favor del medi Os una
mesura convenient i/o necessasia per aconseguir un desenvolupa-
ment econOrnic que sigui sostenible4 que aquesta Os una de les
f inalitats que es marquen a l'EA, Os evident que també afecta
l'activitat turistica, al cap i a la fi, un tipus d'activitat econ6mica.
En aquesta perspectiva educar ambientalment Os una mesura que
pot contribuir, tambO, al f et que l'activitat turistica es desenvolupi

(4) La inviabilitat a mitja termini d'un creixement que posa en questi6 la supervivencia
del planeta a causa dels catastrOfics impactes ambientals i socials del model
econOmie dominant s'ha denunciat des de fa molts anys. Fou, per6, a partir de
19B7 any de la publicaci6 de l'informe "Our Common Future", lamb& conegu:
corn a "Informe Brundtland". quan el tema es va pepularitzar mitjancant el
concepte "desenvolupament sostingut", terme amb el qual es fa referencia a un
desenvoluparnent que "satisface las necesidades del presente sin limita, el
potencial pare satisfacer las necesidades de las generaciones futures... La idea
de sustentabilitat s'ha aplicat a ambits molt diversos. eada vegada es mes
freqUent utilitzar conceptes corn "societal sustentable.., -Os sustentable,.. "creixement
sustentable., "desenvolupament dels recursos sustentable.. -desenvolupament
economic sustentable" i. lamb& -turisme sostenib!e' I ,.educacib sostenible».
El turisme sostenible "Os el turisrne que permet als visitants gaudir d'una atracci6.
d'una comunitat o d'una regi6 amb un volum i un irnpacte tals que la culture local
i l'entorn en resultin intastes. El turisme es sostenible si la qualitat de la culture
social i de l'entorn natural i artificial el poden suportar indefinidament Es pot
entendre el tunsme sostenible des de diverses perspectives. Es pot entendre
segons les diverses facetes de les relacions del turisme amb els entorns natural,
artificial o cultural. Es pot entendre corn aquell que rninimitza i mitiga els impactes
negalius aplicant limits de canvi acceptable. Es pot entendre corn una planificaci6
acurada i el control del desenvolupament turistic i la promoci6 per assegurar
l'interes i la qualitt sustentable Hill, B. J., 1992).
Pel que fa a l'aplicaci6 de la ;ilosofia de la sustentabilitat al camp pedagogic,
cal remarcar, per una banda, la utilitzaci6 que se n'ha f et des d'una perspective
mes generica i teOrica a partir de demanar-se quin paper ha de ter l'educaci6
en la consecuci6 d'un desenvoluparnent hurné sostingut; és a dir: destriar les
caracteristiques que hauria de tenir un sisterna educatiu irnbuit d'aquest principi
aquest es el plantejament, per exemple, del document de la Unesco "Remodelar
la educacien. Hacia un desarrollo sostenible" (UNESCO, 1992). D'altra banda,
hi ha una altra forma d'acarar el tema, amb menys pretensions teOriques, centrada
en la qUesti6 de la manera corn es pot ensenyar i/o educar sobre la sustentabilital.
es a dir, corn es pot incloure en el curriculum aquest concepte Sobre aquest
plantejament tracta, per exemple, John F. Disinger (Disinger. 1990) el qual analitza
recursos i mitjans didactics elaborats entorn de la qUesti6. Hem de ressenyar,
finalment, que la preocupaci6 pedagegica pel desenvolupament sostingut tent
en la perspective teOrica corn en la tecnolOgica a les quals ens hem ref ent es
consequencia, basicament. de les orientacions del Programa 21. document d'estrategia
global adoptat a Rio de Janeiro, a la Conferi-mcia de les Nacions Unides sobre
el Medi Ambient i el Desenvolupament. El capitol 36 d'aquest document patrocina
la reorientaci6 de l'educaci6 cap al desenvolupament sostingut. amb la qual cosa
l'Educaci6 Ambiental pren noves orientacions En relaci6 amb el tema egeu
tambe. Australian Association for Environmental Education (1990) i Indian envi-
ronmental Society (1990).
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sota el principt de la suntentabilitat Aixi, tota estrategia general
d'operativitzacid de l'EA es pot entendre corn a mesura cornplemen-
taria susceptible de contribuir al desenvolupament d'un turisme
respectuds amb el medi. Se suposa que educant ambientalment es
canviara la relaci6 de l'home amb l'entorn, que els usuaris dels
serveis turistics seran ambientalment més responsables i exigents

també, que els agents relacionats amb aquesta activitat econ6-
mica desenvoluparan els seus projectes turistics considerant la
dirnensi6 ambiental.

Quan apliquem el discurs de l'EA al sistema escolar d'un pais
en el qual l'activitat turistica es d'una importancia econ6mica cabdal,5
necessariament cal referir-se al turisme corn a objecte i/o contingut
dels programes d'Educaci6 Ambiental. Aquesta necessitat és con-
sequencia de l'aplicacid dels criteris que haurien d'orientar les
practiques d'EA a l'escola, criteris que assenyalen la conveniancia
de centrar-se en els problernes ambientals mes immediats I, també,
que els processos d'ensenyament-aprenentatge es fonamentin en
situacions de la vida quotidiana de l'alumne. Es evident que, si es
tinguessin en compte aquests principis, el turisme i la problematica
ambiental que irnplica haurien estat objecte de molts prograrnes
d'EA a les escoles del nostre pais. Dissortadament, per6, aix6 no
as aixi. La consulta a les bases de dades sobre programes i/o
recursos didactics per a l'EA la base de dades del CENEAM,6 la
base de dades EDUCAM,' la de Recursos per a l'EA a les Balears6
i la de la Societat Catalana d'EA (SCEA, 1991) confirma que el
turisme és un tema que, per a :'EA a Espanya, gairebe no existeix!9

(5) La necessitat d'educar ambientalment les poblacions dels paisos receptors de
turisme ha estat assenyalada per diversos autors. Butler (1991), per exemple,
remarca la conveniencia que els nédius dels palsos receptors es considerin
guardians del patrimoni del seu territori I el fet que nomes mitjancant programes
educatrus se'ls out fer conscients d'aqueste responsabilitat.

(6) Ens ref enm a les Gulas de recursos para la EducaciOn Ambiental 1, mes con-
cretament, a la Guia de rnateriales (A. Bermejo i altres. 1994).

(7) EDUCAM. Base de Datos de la EA. Fou creada en el marc del Programi ALDEA,
un programa organitzat per la Consejerla de Educaci6n y Ciencia i la Agencia
de Medic) Ambiente de la Junta de Andalucia (ALDEA).

(8; Recursos per a l'EA a les Balears és una base de dades sobre equipaments,
programes i recursos didéctics per a l'EA a l'ensenyament primari i secundari
a les Illes Balears. La base de dades s'ha elaborat en el marc de la iniciativa
europea Envireg I s'editaré al comencament de 1995 (J. Sureda, 1995)

(9) Al final de 1994, I grecies a la iniciativa europea Envireg, el Departament de
Ciencies de l'Educaci6 de la Universitet de les Illes Balears ha iniciat. mitjancant
un grup interdisciplinari, el (rebel! "Promote d'educaci6 ambiental per a l'ensenyament
secundan centrat en el tema del turisme.i L'objectiu fonamental consisteix a
elaborar recursos didéctics que facilitin la introducci6 dol tema del turisme. i des
de la perspective de l'Educaci6 Ambrental, a l'ensenyament secundari de les
Balears. El projecte preveu dues vies: introduir una unitat didàctica per desen-
volupar en el marc de l'assignatura de Ciencies d'ESO i. en segon floc,
crear una assignatura optative d'oferta voluntbria S'ha programat fer gums per
als professors, videos, col.leccions de diapositives, itineraris I materials per als
alumnes
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Educar els professionals del sector turistic a favor del medi

Educar i capacitar ambientalment els professionals dels diversos
sectors productius es un tema que gaudeix d'una tradicig més o
menys Amp lia segons els paIsos i, també, segons els sectors eco-
nOrnics. En tot cas, hi ha unanimitat a remarcar la importAncia
d'educar i capacitar perque quan els estudiants exerceixin la seva
professia actuIn de forma responsable en relacig amb el medi.'° Deis
projectes més interessants en aquest Ambit destacariem el que el
govern holandes va iniciar l'any 1993," amb una especial accen-
tuacig de la formacig professional agraria,12 i la creacig l'any 1992
del The vocational european environmental education programme.

(10) Quan al irmem que hi ha unanimitat volem dir que la necessitat d'oambientalitzar
la practice professional ha estat assumida en multiples forums de discussi6 sobre
l'EA Aixi, per exemple. a la Conferencia Intergovernamental sobre EA que tingue
lloc a Tbilisi el 1977 ja es recomanava que l'EA -deberia dirigirse a todos los
grupos de edad y socioprolesionales de la poblaciOn. I que es desenvolupessin
programes de formaci6 dingits a aquells grups socials l'activitat professional dels
quals te un major Impacte sobre el medi (recomanacions 10 i 11. UNESCO.
1977,b). A l'Estrategia Internacional d'acci6 en matena d'educaci6 i formaci6
ambientals per al decenni de 1990. aprovada en el Congres Internacional sobre
Educaci6 i Formaci6 Ambientals que tingue Hoc a Moscou el 1987. es va mercer
l'objectiu -integraci6 d'una dimensi6 relative al medi a l'ensenyament tecnic
professional-, per la qual cosa es proposaven tres activitats. una de les quals
consistia a fer una tasca prioriteria en el sector de serveis Es deia -Dentro de
las actividades del sector de servicios es el turismo la que, tanto por su alcance
internacional como por su intensidad, tiene mayores repercusiones en es ontorno
( I convendria organizar un curso de educaciOn ambiental destmado a los
directivos de los servicios nacionales de turismo de los principales paises hues-
pedes Al Programa 21. document d'estrategia global. adoptat el 1992 a la
Conferencia de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament.
s'assenyala -Las autoridades educativas y la industria deberian estimular a las
escuelas de comercio. mdustria y agricultura para que incluyeran temas de esa
naturaleza en sus programas de estudios Ei sector empresarial deberla incluir
el desarrollo sostenible en sus programas de ensenanza y capacitaciOn Per altra
banda. hi ha tot un apartat dedicat a la capacitaci6 en el qual es proposa
-Establecer o reforzar programas de formaciOn prolesional que atiendan a las
necesidades del tnedio ambiente y el desarrollo- (Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo. 1993). Mes recentment a les
recomanacions de la Summer University Environmental Education, que es va fer
a Tolosa de Llenguadoc al mes de selembre de 1994. es va assenyalar -La
linalitat Ultima de l'EA es que quan els estudiants i aprenents comencin a exercir
les seves professions, actuin responsablement envers l'entorn- (ASSOCIA1 ION roe
ti As HI ii E DIY AI ION .is Esorsol .1994)

(11) El Parlament d'aquest pais va decide. l'any 1991. un conjunt de mesures p.ar
estimular la introducci6 de l'EA al sistema escolar . des de primAria fins a la
formacio professional (A J B. Bontius. I NEUMAN. 1994)

(12) En relaci6 amb el tema de l'ambientalitzaci6 do la formaci6 professional agréria
vegeu ALBLAS. A H . VAN DEN BOR. W . WALS. A E J (1994) i HENRY. T ,
STEWART. T A (1991)
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En el marc d'aquest programa s'han desenvolupat tres conferencies
internacionals'3 I s'ha creat una base de dades que, amb el temps,
pot esdevenir un instrument important per als qui treballen en ram-
bit de l'EA i la formaci6 professional."

Ouins han estat, des de la perspectiva del sector turistic, els
esforcos fets per ambientalitzar la forrnaci6 dels professionals del
sector? Una primera constataci6: des de mUltiples plataformes s'ha
patrocinat aquesta formaci6. Aixi, per exemple, en el taller sobre
aspectes de medi ambient relacionats amb el turisme que tingue
Hoc a Madrid el 1983, amb l'organitzaci6 de l'OMT i el PNUMA, es
va recomanar: los aspectos ambientales del turismo en los
programas de formaciOn, educación e informaciOn destinados a las
personas cuyas actividades se relacionen con el turismo y el medio
ambiente".'5 A l'informe «Posibles escenarios tOcnicos, juridicos,
politicos y económicos influyentes en el turismo esparioh, (1989)
també es planteja la necessitat de campanyes d'informaci6 i orien-
taci6 turistica medioambiental, i es proposa que la politica turistica
espanyola es preocupi per impulsar y anitnar iniciativas publicas
y prfvadas dirigidas a informar y orientar a los agentes turisticos
en el campo medioambiental."

Pel que respecta a actuacions en aquest camp, potser as per-
tinent distingir dos nivells diferents:

a) L'arnbientalitzaci6 dels curriculums dels estudis de Turisme
i Hoteleria, és a dir, la forma corn s'ha introdult o s'hauria d'introduir
la tematica ambiental en la formaci6 inicial dels futurs professionals
del sector. En aquest sentit, per& hem de reconaixer que el treball
esta per fer: no s'han enalitzat d'una forma sistematica els curri-
culums per tal de destr.ar fins a quin punt s'hi ha introdu'it l'objectiu
de conscienciar i capacitar ambientalment els treballadors del sec-

(13) La primera conferencia va tenir floc a Sonderborg (1993). la segona, a Padua
(1994) la tercera. a Lisboa (1994) Amb aquesta darrera reunio. que es va fer
al mes de setembre de 1994. va acabar el programa que fins aleshores es
coordinava des de l'Erhvervs Uddannelses Center de Sonderborg. Dinamarca
Actualment, alguns dels membres de la xarxa intenten transformar-se en un
European Economic Interest Grouping segons regulaciO N 2137/1985. de 25
lulloi central en l'EA i altres pretenen continuar mantenint la xarxa ia iniciada
En relaciO amb el prograrna. vegeu JONO. B (1994)

(14) Ens referim a The vEEEp Data Base o The Information and Communication Data
Base for the Vocatic,nal European Environmental Network Es composa de tres
arxius diferents el primer -.obre programes de formacio per a estudiants. el segon
sobre piogrames de formact6 de professors. i ci tercer programes oe formacie
per a la industria i els serveis publics S'hi pot connectar mihancant Internet,
l'adreca es ftp hsvax hs dk o ftp 193 88 249 1

(15) Workshop sobre aspectos de medic, ambiente relacionados con el turismo OMT
PNUMA Madrid. 1983. pagina 159
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tor 1, menys encara, no s'han desenvolupat programes onentats a
aquesta finalitat '6

b) La formaci6 en nous perfils professionals en el marc del
turisme i la proteccid del medi. Es el cas, per exemple, de cursos
de formacid d'auditors ambientals del sector turistic. de gestors
ambientals d'empreses turistiques i municipis turistics,'8 de desen-
volupament sustentable i turisme.19 etc.

Tambe cal referir-se, en aquest apartat, a cursos de formacid
permanent orientats a "ambientalitzar- els treballadors del sector.
De Is mUltiples exemples en destacariem els segOents: els cursos
de formacid sobre Ecologia que ofereix la indOstria turistica alernan-
ya,-'3 (Prokosch-Sander, E. 1994,b) o els mOduls de formaciO pro-

(16) De Is documents bbliogrefics que servirien per enllestir aquest estud: destaquem
DDAA (1993) MINISTERE DU TOURISME (1989) MULLER-WARSON. L (1990)
GUERRA. D (1991. 1992)

(17) Un bon exemple d'aquest tipus de cursos es el dissenyat per la Delegacio de
les II les Ba fears del Coldegi Oficial de BO legs amb l'oblectiu de -capacaar a
taulados supenores para que puedan efercer corno venficadores p auditores
amblentales de las empresas o municiplos tunsticosv El curs es de dues-centes
hores esta dingit a titulats superiors i a personal directiu I gestor d'empreses
tunstiques Esta organitzat en divuit meduls legislacie bas.ca. marqueting eco-
turistic. protecciO de l'atmosf era: gestic, dels recursos hidrics aigues residuals.
qualitat de les aigues de bany de les platges. gestio de l'energia. residus sOlids
seguretat I higiene en el treball utilitzacio de productes quimics perillosos. ei
renou. industriai tunsme a tes Balears. gestio municipal del medi ambient. disseny
d'instal lacions d'ecoturisme. ajardinaments transr ,rt orientaci6 ambiental als
clients problematica amblental especif Ica de !es instal lacions turistiques (CO-
LEGIO OFICIAL DE BIOLOGOS. 1994)

(18) Bons exemples en sOn els cursos -Gesti6 mediambiental d'empreses turistiquesi
-Gestig mediambiental de municipis turistics, ambdes dingits a personal directiu
a Ilicencials amb una durada cada un de 1 560 hores El primer esta format

per set blocs op contingut 1) introducciO a la proteccio del medi ambient en
empreses turistiques. 2) bases fonamentals de la politica ambiental europea

eves consequencies. 3) organitzacie i posada en praclica de la protecciO
its medi ambient en empreses turistiques. 4) la protecciO del medi a nivell
empresarial i municipal. 5) fonarnents de Dret i de l'Administracio publica espa-
nyola 6) instruments de la gestiO ambiental empresarial. 7) ecomarqueting
El segon curs este organitzat en sis blocs de contingut 1) bases fonamentals
de la politica ambiental europea les seves consequencies 2) introduccio a la
proteccie del medi ambient en empreses tunstiques 3) urbanitzacio infrastructural
dels establirnents turistics La proteccio del medi a nivell emoresarial i municipal
4) fonaments de Dret i de l'Administraciti pUblica espanyola 5) organitzacio
posada en practica de la proteccio del medi en empreses i municipis tunstics
6) estrategies de promocie i models organitzallus de desenvolupamenl d estructsire:-,
legionals per /ones turistiques 7lecomarqueting (PROKOSCH-SANDER E 1994
a)

(19) Un bon exemple n es el curs The sustainable development tourism- quo of eroix
I'Institut d'Etudes Internationales et Developpement de la Universile des Sciences
Sociales de Tolosa de Llenguadoc

(20) Vegeu tambe Molina. S (1991)
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posats per l'empresa EMS (Environmental Management Services)
GmbH al Govern Balear.2'

El turisme com a mitja de sensibilització i millora del medi

Una visiO potser excessivament optimista pot fer creure que
l'activitat turistica ha deixat de ser una de les causes de degradaciO
del medi. El fet, pert', es que dificilment es pot trobar un exemple
de turisme que no tingui alguna mena d'impacte ambiental. I es que
(a protecci6 i (a conservaci6 d'un entorn intacte exclou qualsevol
tipus de desenvolupament turistic. PerO tambe es veritat que el
turisme pot ser un factor per a la conservaci6 i defensa dels valors
ecolOgics... amenacats per altres usos del territori mes destructius.
Amb el relativisme que representa l'afirmaci6 anterior ens podem
demanar si l'activitat turistica pot ser un mitja per sensibilitzar a favor
del medi. Dit amb altres paraules: pot ser el "temps turistic un
"temps educatiu" a favor del medi?

El turisme pot, efectivament, ser emprat corn un mitja per des-
pertar la sensibilitat i elevar el nivell de consciancia ambiental. Els
plantejaments que s'han fet d'aquesta possibilitat educadora de
l'activitat turistica es poden classificar en quatre categories:

1) A nivell d'oferta turistica especifica qualificada corn a turisme
alternatiu.

2) A nivell instrumental rnitjancant activitats d'interpretaciO am-
biental; un conjunt d'actuacions orientades a sensibilitzar els visi-
tants, millorar la gesti6 de l'entorn i contribuir al desenvolupament
econOrnic.

3) Mitjancant mesures preses en el sector turistic a nivell orga-
nitzatiu per reduir l'impacte ambiental: es el cas, per exemple.
d'iniciatives d'hotels que promouen la conservaci6 d'energia i aigua,
la reduccib de (a contaminaciO, etc.

(21) Els oursos proposals sen 1) Introducci6 a la protocol() ambiental a Eempresa
2) Expert en tjefAlo do restclus a muroolpis ('mpros('t, ture-,tique,. :3) Het.pote.,itrle
de protecci6 d argues de munictpis empreses turistiques 4) Responsable de
la protocol() contra immtssions en municipis empreses turistiques 5) Export on
avaluaci6 d'Impacte ambiental planificacto de transports. 6) Expert ambiental
on tunsme agran. 7) Expert on ocomarqueting (PROKOSCH-SANDER E 1994.
a)
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4) Mitjancant guies I normes de comportament dirigides als tu-
ristes..

En el marc del turisme alternatiu, es sens dubte en l'anomenat
ecoturisme un concepte que s'ha introduIt en el nostre vocabulari
els anys noranta on més s'ha plantejat el terna educatiu. Fins al
punt que entre les caracteristiques que el defineixen hi ha autors
que assenyalen objectius coincidents amb els de l'EA: s'ha dit, per
exernple, que l'ecoturisme es una forma de promoure una etica
ambiental positive (Machado, A. 1992) que no es nornés un turisme
que no perjudica el medi, sinc5 també un recurs per millorar-lo, i que
aquesta millora s'aconsegueix, entre altres coses, rnitjancant l'Edu-
caciô Arnbiental.22 En tot cas, l'educaciO es considera un instrument
imprescindible a l'hora d'emprar turisticarnent zones naturals d'especial
interes23i, també, corn a antidot perque l'ecoturisme no acabi caient
en els rnateixos errors que el turisme de masses.

Les practiques educatives que es desenvolupen en espais naturals
i estan orientades tant a sensibilitzar els visitants corn a facilitar la
gestiO d'aquests indrets, es coneixen amb el nom d'interpretaciO
ambiental;" un ambit privilegiat d'acciO per al desenvolupament
d'activitats educatives que relacionen el Ileure, el turisrne i el medi.

Els prograrnes d'interpretaci6 son els instruments educatius em-
prats per dur a terrne politiques de conservaciO cornpatibilitzades

(22) Elizabeth Boo definerx recotunsme corn -el turisrno de La naturaleza que con-
tribuyo a la conservacien medioambiental por mediode 1 La creacion de 1ondos
para las zonas protegidas 2 La creacion de posibilidades de empleo para las
comunidades vecinas a las zonas protegidas 3 La educacion medloambienal
de los visitantes-

(23) Aixi ho assenyala. per exemple. Gonzalez Bernaldez -Para 01 uso turistico-
cultural de las zonas sobresalientes y metodolOgicamente protegidas. la educa-
cion ambiental ad hoc es un instrumento imprescindible La educacion ambiental
adaptada a cada entorno constituye. por una parte. un aprovochamiento de los
recursos naturales en este caso pedagOgicos- del territono y pot otra. es un
medio de asegurar su uso congruonte y respotuoso-.

(24) La interpretact6 ambiental es un dels ambits de lEducace5 Ambiental no formal.
lembit amb mes tredicro. mes prof essionalitzat iamb unes possibilitats de desenvolupament
realment importants La interpretacr6 nerx corn a discipline i practice professional
diferencrada a principts (Vaguest segle. quan el Server (I, Parcs Nacionals dots
EEUU va estable un trpus d'activitats informatives ilo formatives per als visitants
dols parcs nacionals El tel quo la Interpreter:lb nuixi en arees naturals protegides
no sIgnifica que equesta practice es limih a entorns d aquest hpus de fel. s aphca
al modi urba. a arees rurals i. molt especialment. a ternes del patrenoni cultural
Corn assenyala la Countryside Comission (1985). el terme -interprotacei amblen-
tal- -es un ferny ampli quo encleu sorveis i instal lacions. soon( en un cement
recroatiu. per als tunstes. visitants i residents quo els atuda a comprondre
terur curd del sou entern-
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amb politiques turistiques,25 es tracta, d'una banda, d'un instrument
que pot transformar un recurs patrimonial en un producte turistic
(Daries, J.0. 1994) i, de l'altra, es una de les poques actuacions
educatives que es poden fer amb els turistes en els Ilocs de des-
tinaci6.26 Els programes d'interpretaci6 constitueixen una forma de
gestionar turisti-cament zones naturals fragils, serveixen, entre altres
coses, per reduir la pressi6 sobre els indrets mes freqUentats proposant
alternatives; produir diversitat de recursos: centres d'informaci6,
taulers informatius, visites guiades, etc.; i senyalitzar la zona, entre
d'altres 27

En un tercer nivell hem assenyalat algunes de l'es mesures preses
en el sector turistic a nivell organitzatiu per reduir l'irnpacte ambien-
tal. I es que cada dia es mes frequent que en el sector hoteler es
desenvolupin programes per estalviar energia i aigua, reduir la
contaminaci6. etc. Aquestes mesures sOn una consequencia d'un
canvi de perspectiva dels qui poden prendre decisions, un canvi
que s'ha produ'it per un compromis ambiental o per l'evidOncia que
constitueixen un cami per estalviar despeses.28Per6 tambe es poden
considerar corn una, forma d'educar tant els turistes corn els tre-
balladors del sector. Es el cas, per exemple, dels programes -changing
towels only if requested by the guests-;29 aquestes campanyes
necessiten la participaci6 activa dels clients dels hotels, se'ls in-
forma que, per tal de no malgastar energia i aigua, nomes canviaran

(25) No s'ha de confondre interpretaciO ambient& amb qualsevol politica d'informaciO
i/o comunicaci6 dirigida a donar a conOixer la notorietat d'espais protegits La
perillositat de publicacions d'amplia dif tisk) sobre rules verdes amb les quals es
difonen Orees d'elevada fragilitat s'ha posat de manifest en mOltiples ocasions
es del tot imprescindible que Iota politica d'informaci(5-comunicaciO estigui acompanyada
de mesures de protecci6 i gestiO. Aquesta necessitat ha estat reconeguda en
mOltiples plataformes aixi. per exemple, es recull a les conclusions dei seminarl
sobre gestiO del turisme a les zones protegides (Castroviejo. M.. Herrero J. 1992)

(26) Aixi pensa, per exemple, Butler: "Abans de res cal educar el turista, encara que
aquesta opc16 no sigui gaire factible donat el curt periode de temps que la majoria
de turistes romanen en la seva destinaci6 turistica, I donat el let gue normalment
s6n de vacances L'educaci6 no es normalment quelcom que tingum present.
caldra que aquesta sigui riles intensa en els seus palsos d'origen que en els indrets
de destinaciO La interprelaciO i les explicacions de les reglarnentactons es podran
ler en el Hoc de destinaci(5.

(27) Un bon exemple de gesti6 d una zona natural trawl mitjancant un programa
d'interprelacu5 es el que ens presenta Roland Tarr -La gestion touristique des
zones naturelles fragiles, A D Daveloppement touristigue et protection des
deltas. op cif

(281 En un treball que es va- f er el 1994 per analitzar les activitats ambientals que
duu a telme el sector turistic alemany. es va concloure quo les motivacions per
ler activitals d'aquest lipus sem ..millora de la imatge, reduccia de quentes
garantia de gualitat i reducciO do costos, conservaciO a Ilarg termini dots pro
ductes relacionals amb el turisme. consohdacid de la dernanda d'una tons
turislica- (The Green book ot tourism Op cit . pag 5)

(29) Aquests programes han reduft les despeses de bugaderia en un 30% a la xarxa
Steigengergur Hotel AG
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aquelles tovalloles que el client digui Es a dir es fomenta un
comportament ecologic responsable Es probable, d'altra banda,
que el fet que el client s'adoni que l'hotel ha estructurat tot un conjunt
de mesures ambientals estalvi d'electricitat, utilitzaciO de produc-
tes reciclats, etc. pugui tenir una incidencia d'alguna forma educativa.

Finalment hem assenyalat un altre nivel!: el de les guies orien-
tades a proporcionar normes als turistes perque ei seu comporta-
ment sigui respectuOs amb el medi. Aquestes normes es presenten,
basicament, en forma de llibres3° i fullets, i els emissors sOn diversos:
editorials comercials, grups ecologistes, administracions pUbliques,
empreses, etc.3'

A la introducciO ja hem remarcat que el nostre objectiu consistia
a destriar les principals orientacions que pren la relaciO EA i turisme.
Creiem que encara que el desenvolupament que hem f et és molt
resumit, si que hem assenyalat les principals orientacions que pren
la relaciO estudiada. L'esquema que tot seguit proporcionem, en el
qual se sintetitzen els nostres plantejaments, es, sens dubte, sus-
ceptible de ser desenvolupat posteriorment.

Dimensions de la relació entre Educació Ambiental i
turisme

1) Educar la poblaciO escolar i la poblaciO en general a favor
del medi

(30) Molts clefs llibres onentats als consumidors del tipus i jo que puc fer per millorar
el medi?ii incorporen apartats dedicats al temps dod I al turisme Aquest es el
cas. per exemple. de The green consumer guide. de John Elkington I Julia Hades.
publicat el 1988. o d'Ecologia de la vida colidiana Manual pare una conducla
verde. Alonso. J I altres, Calenda Editorial Madrid. 1993

(31) Cal remarcar tambe els intents d'establir codis de conducta per als turistes La
Comissid ha publicat un pia de mesures cornunitaries a favoi del tunsme que
inclou una série de mesures per tal que la protecci6 del medi i el desenvolupament
tunstic no siguin incompatibles aixi. s'assenyala la definiciO d'un codi de con-
ducta per al turista. la redacciO de guies per a la industria tunstica i programes
pilot sobre tunsme ecoldgic. COM (91) 97 final, de 24 4 1991. Hern de remarcar
tambe quo el cmque programa de la Comunitat Europea de politica i accib en
relaci6 amb el medi i el desenvolupament sostingut (document --1-lacia un de-
sarrollo sostenible Programa comunitario de politica y actuactOn en matena de
medio ambiente y desarrollo sostenibleii DO nOrn C138. de 17 5 1993) es ref ereix
al tut isme. en relaciO amb el qual es dissenya una estrategia d'actuaci6 que inclou
-sensibilizacien v educacien de los habitantes y turistas. p oducamen y lorrnaciOn
de los gestores de las zonas alectadas-
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2) °Arnbientalitzar, (educar capacitar ambientalment) la forma-
cio dels professionals del sector turistic

3) Utilitzar l'activitat turistica corn a mitja de sensibilitzacio
millora del medi.

Principals orientacions per a la posada en prbctica

Estrategies generals d'operativitzaci6 de l'EA: Educar arnbien-
talment la poblaciO en general pot contribuir a un desenvoluparnent
de l'activitat turistica respectues amb el medi.

IncorporaciO del terna del turisme corn a objecte de prograrnes
d'EA.

Arnbientalitzacie de la forrnació inicial en turisme i hoteleria.

Nous perfils professionals relacionats amb el turisrne I la
protecciO del medi.

A nivell d'oferta de turisme alternatiu.
A nivell instrumental rnitjancant programes d'interpretaciO.

A nivell de rnesures concretes preses en el sector turistic.

Mitjancant guies. no.:nes, etc.
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El objetivo de este
articulo consiste en
averiguar las principa-
les relaciones entre la
EducaciOn Ambiental y
el turismo. serlalar los
desarrollos más signifi-
cativos de esta rela-
ctbn y sugerir posibles
aspectos o temas de
investigacion. Segun
los autores. estas rela-
ciones se pueden cla-
sificar en dos catego-
ries- la primera se re-
here a actuaciones de
EducaciOn Ambiental
en yeneral: la segunda
a programas educat,
vos sobre la problema-
lice ambiental que
suscita la actividad
turistica, programas
que persiguen sensibi-
lizar, concienciar y
haste promover un
compramiso de protec-
ciOn del medro

Abstracts

L'objet de cet article
est d'etudier les prin-
cipaux liens entre edu-
cation environnementa-
le et tourisme, d'en
signaler !es develop-
pements les plus sig-
nificatifs et de
suggérer des aspects
ou des themes de re-
cherche possibles
Se Ion les auteurs, ces
hens peuvent etre
classes en trois cate-
gories. La premiere se
Were a des actions
dans le domaine de
reducation environne-
mentale, d'une part, et
a des programmes
educatifs axes sur ia
problematique environ-
nementale generee par
l'activité touristique.
d'autre part. C'esf le
un moyen de sensibili-
ser les eleves a ce
probleme el de provo-
quer un engagement
en matiere de protec-
tion de
l'environnement.

t .

1.

The aim of this article
is to reveal the funda-
mental relationship
between Environmental
Education and tourism.
to identify the most
significant develop-
ments in this relations-
hip and to suggest
possible aspects or
topics for research.
According to the au-
thors, these relations-
hips can be classified
in three categories.
The first of these con-
sists of, on the one
hand, actions in the
realm of Environmental
Education in general
and on the other hand.
educational program-
mes carried out in the
sphere of environmen-
tal problems which
generate the practice
of tourism ea a way of
increasing awareness,
increasing the level of
knowledge and incul-
cats g a commitment
with regard to the pro-
tection of the environ
ment.
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Temps d'Educachi, 13 1r semestre, 1995

Presentació
Margarida Bariolomé I Pina*

Introducció

Actualment no es fàcil acon-
seguir que un grup de profes-
sionals aporti la seva opini6, des
de la investigaci6 i l'experiencia,
sobre el tema plantejat. AII6 que
resulta relativament senzill si ens
mantenim en el terreny de les
idees i de les declaracions de
principis, esdeve dificil si inten-
tern mesurar-les amb la realitat.

Atrevir-se a expressar el resul-
tat de les nostres recerques su-
posa, de manera inevitable, corn-
prometre's pUblicament amb va-
lors i amb plantejaments que po-
den o no ester d'acord amb les
institucions politiques mes pro-
peres. Ara be, aquells que, per
la seva experiencia o pel seu

' Marganda Bartolorne Pina es cate-
dratica de Melodes dlnvestigaciO Diagnostic
en Educacie de la Universitat de Barce-
lona Coordina el Prograrna de Doctorat
'Diferencies educatives I igualtat d'oportuni-
tats en educaciO i es la fnvestigadora
principal del grup de recerca Diferen-
c,es etnigues I Educacio Multicultural' de
la Universitat de Barcelona

Adreca professional Departament de
Metodes d'Investigaci6 I Diagnestic en
Educacte Facultat de Pedagogia Uni-
versitat de Barcelona C/ Baldin Reixac
s/n. torre D. 3r pis 08028 Barcelona

trebail, podrien fer-ho, depenen
d'aquestes institucions per a la
seva prornoci6 i fins i tot per a
la seva supervivencia professio-
nal.

Per aixO agraim especialment
les col olaboracions que presen-
tern en aquesta Tribune. No sOn
nombroses, tot i que molt qua-
lificades. Veuen la realitat mul-
ticultural des de perspectives
diverses -marcades per la seva
pr6pia trajectOria prof essional-
pero per aix6 ens permeten apro-
par-nos al tema amb més pro-
funditat. L'educaci6 intercultu-
ral s'analitza i es qUestiona des
de la investigaci6, des de l'expe-
riencia viscuda durant molts anys
en escoles marginades i en la
coordinaci6 del Programa d'Edu-
caci6 Compensat6ria o des de
l'acci6 comprornesa en movirnents
socials i educatius alternatius.

Les preguntes que hem llancat
als nostres arnics Jose Antonio
Jordén, Joan Girona i Xavier Mon-
tagut han estat quatre:

Corn s'enten des de Catalu-
nya l'educaci6 intercultural?

Quines forces l'estan impul-
sant?

Quines forces la frenen? Qui-
nes sOn les debilitats del siste-
ma?

Cap a on hauriem de dirigir
els nostres esforcos?

Les han anal responent amb
Ilibertat incidint possiblernent en
aquells aspectes envers els
qunls s6n més sensibles per la
seva experiencia viscuda
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Pere) una Tribuna sobre Edu-
cació Intercultural a la forga havia
de convidar a la comunicacig i
al dialeg. La reciprocitat cons-
titueix un dels seus valors es-
sencials. Per aixb he volgut anotar

(1) Se'n pot veure una ampliaciO a la
memoria de la investigaciO desen-
yolupada durant aquests dos da-
rrers anys que ha estat subven-
cionada pel CIDE. "DiagnOstico de
las Diferencias tnicas y de los pro
cesos desarrollados en la Educa-
ciOn Prirnaria- L'estudi. realitiat a
Barcelona. presenta dues invest'.
gacions paral leles La pnmera. un
estudi de camp a 14 escoles I 105
families preten caracteritzar el medi
familiar de les minories estudiades.
cou0ixer la percepciO del profes-
sorat sobre la seva practica educa-
tiva en aules amb diterents mine-
nes culturals. anahtzar les actituds
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tambe una aportaciO modesta'
que recull alguns dels elements
reflexionats i discutits pel nos-
tre grup de recerca durant aquests
darrers anys.2

del mateix envers l'educaciO mul-
ticultural diagnosticar els valors
de I alumnat del seu nivell d'integracig
a les aules La segona preten cool.
prendre la realitat multicultural a les
escoles a partir d'una recerca et-
riografica en tres d'aquestes (1992-
1994)

(2) L'equip de recerca estava format
per M Bartolomé. investigadora
principal I Cabrera. J V Espin.
M A Mann J Martin D Del Rin
con i M Rodriguez. investigadors.
C Castella. J del Campo, M Es-
cuer. M Sandin i M Torrado . col la-
boradors d'investigactO
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Temps d'Educació, 13 1r semestre, 1995

L'educació
intercultural: Entre el
repte i la utopia
Margarida Bartolomé Pina

Com s'enten des de Catalunya
l'educacló Intercultural?

Els Ilibres i els tractats sobre
el tema realitzats a Catalunya
sOn relativarnent recents i ex-
presser) amb force la preocupa-
ci6 sorgida a partir de les migra-
cions estrangeres que es pro-
dueixen des de 1985 i que es
caracteritzen per uns trets cla-
rament diferents respecte de les
migracions interiors dels anys
seixanta.

Dins de la migraciO actual,
que Jordan analitza en aquesta
Tribuna, existeix un grup que
arriba fugint de la fern i de la de-
solaci6 econOrnica del seu pais
i que arrossega un nivell de qualifi-
caciO baix o molt baix. Les seves
condicions de vide -corn remar-
ca el Col.lectiu 10E, 1992- sOn
en gran part coincidents arnb la
fracci6 rnes precaria de la po-
black!) autOctona, abocada a la
pobresa i a la marginaciO. A aixb
s'afegeix la seva especificitat cul-
tural, la seva condicib juridica
de ciutadans de segona classe
i, de vegades, la seva manca
total de drets derivada de la seva
irregularitat (p. 122). En aquest

grup cal afegir el corlectiu gi-
tano.

La societat catalana viu en el
seu si profundes contradiccions
respecte d'aquest col.lectiu
d'immigrants en la seva conjun-
tura actual. Si ens atenem a les
seves arrels historiques, sern-
bla que el seu taranne de poble
mediterrani, obert a encreuaments
culturals, facilitaria la trobada
amb les rninories que arriben al
seu territori.

A més, existeix una acusada
sensibilitat, augmentada per as-
sociacions, moviments i grups
organitzats a favor dels margi-
nats de la histOria. Aquesta «sen-
sibilitat social", manifestada de
multiples maneres, ha donat lloc,
entre altres coses, a un vigorOs
moviment de voluntariat distil-
bu'it en diversos camps i orga-
nitzacions i a accions socials
sisternatiques que es van inclo-
ent en xarxes cada cop mes es-
teses, amb un cert recolzament
institucional.

L'augrnent significatiu d'activi-
tats sobre temes relacionats amb
la immigraciO i l'educaci6 inter-
cultural (en forma de debats, se-
minaris, cursos, conferencies, te-
llers, manifestos, setmanes cul-
turals a nivell de barri o rnes
ampli, escoles d'estiu, etc.) han
permes la sensibilitzaci6 d'un
contingent ampli de persones.

1, tanmateix, existeixen altres
elements que poden desviar les
respostes socials i fins i tot enfos-
quir en la practice el discurs de
l'educaciO intercultural, una opciO

1 3 ,
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educativa d'ascendencia clara-
ment europea i que s'ha anat
consolidant en els documents
que al Ilarg dels darrers anys
han sorgit en aquest context.3

A Catalunya, el discurs tegric
d'alguns autors se situa en una
opci6 clara a favor de la "inter-
culturalitat» entesa des d'una
perspective dialogant i solidaria.4
D'altra banda, tant en les sinte-
sis de ponencies de les escoles
d'estiu de Girona com en algu-
nes investigacions realitzades a
Catalunya apareix amb claredat
una mena de reflexi6 i de dis-
curs que ens (a pensar en rads-
cripci6 en un "enfocament s6-
cio-critic- d'educaci6
tural.5

Quant al discurs de l'Adminis-
traci6 educative catalana, les con-
clusions de la investigaci6 rea-
litzada per Alegret, Besalü, Ca-
bruja, Gifreu i Paladeuries (Be-
sal0, 1994) senyalen el seguent:

"a) L'Administraci6 educati-
ve catalana ha elaborat un dis-
curs coherent i matisat entorn
de l'escolaritzaci6 dels alumnes

(3) En canvi als EEUU s'acosturna a
utildzar el terme "multicultural,. per
al ludir a tots els models educattus
que es desenvolupen en una po-
Placid) diversa culturalment Vegeu.
per example. els paradigmes mul-
ticulturals descnts per Banks (1989)

(4) Vegeu per exemple l'obra de Jordar)
(199?)

(5) Vegeu els textos d'Alegret (1992),
Besalu Paladaunes (1994) o Na-
varro (coord ) (1994) corn a exem-
ple
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estrangers i per tant ha portat a
terme una politica determinada.

b) El discurs de l'Administraci6
catalana es un discurs eminent-
ment pedagogic, expressament
al marge dels aspectes sOcio-
politics i econOrnics que inter-
venen en el fenornen.

c) L'alumnat immigrant estran-
ger, corn a tal categoria, no existeix
per a l'Administraci6 educative.
Segons quin sigui el Servei o el
Prograrna, hi ha alumnes amb
deficit linguistic, alumnes amb
dificultats d'aprenentatge o alum-
nes amb risc de rnarginaci6.

d) El Programa de Cornpen-
satOria es, al nostre parer, el
més sensible al fenornen de la
irnmigraci6 i de la diversitat cultu-
ral i es, a més, el que ha anat
construint un discurs més ela-
borat sobre la interculturalitat.
Es, d'altra banda, un Prograrna
sense reconeixernent oficial i en
risc de desmantellament.- (Be-
salt), 1994, pp. 9-10).

Des de l'ICE de la Universitat
de Barcelona, un equip coordi-
nat per Navarro ha portat a terme
una análisi critica del marc curri-
cular de la Ref orrna a Catalunya
des d'una perspective intercul-
tural. De publicaci6 recent (1994),
proporciona alguns elements
d'analisi del curriculum explicit
i ocult de la Reforma i senyala
que si be el marc definit per
l'ordenaci6 curricular és prou amph
i ambigu per permetre la inclu-
si6, tant d'una area concreta o
transversal com de qualsevol terna
d'educaci6 multicultural o inter-
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cultural, en linies generals no
pot considerar-se multicultural
ja que se centra en l'occidentalis-
me cristia i la identitat catalana
que dibuixa té un aire marcada-
ment essencialista (p. 17).

Boogerman (1993), en una
investigaci6 sobre l'analisi del
discurs del Programa d'Educaci6
CompensatOria, indica l'existan-
cia de contradiccions (un dis-
curs assirnilacionista al costat
d'un altre de pluralisme cultu-
ral) i en general una certa va-
guetat de plante, nents (p. 38).

Al nostre parer, la valoraci6
i el reconeixement de la diver-
sitat cultural que aporten els
immigrants estrangers transcor-
ren en un discurs paral.lel i, de
vegades, en conflicte amb els
processos de consolidaci6 de
la identitat cultural catalana que
havia estat afectada seriosament
per situacions politiques adver-
ses i per una forta irnrnigraciO.

Es cert que en el "pla interde-
partamental d'lmmigraci6. Balang
i perspectives" (1994) la Gene-
ralitat de Catalunya intenta res-
pondre coordinadament al rep-
te social que les noves migra-
cions estan prornovent. La pro-
moci6 dels drets de la persona
immigrant, la seva integraci6 plena
en la nostra societat, la partici-
paci6 activa en la constituci6
del pais que ha escollit per viu-
re, la normalitzaci6 evitant dis-
criminacions i procurant que es
beneficii dels serveis, progra-
mes i actuacions existents en la
societat, la globalitat en les actua-
cions realitzades I, finalment, la

subsidiarietat de les institucions
pübliques que han de promoure
la prOpia iniciativa i la capacitat
de resposta dels immigrants, figu-
ren corn a principis en quO ha
de basar-se l'esmentat Pla (pp.
206-207). Sembla, doncs, que
en aquest punt responen a les
condicions senyalades per Pe-
rotti (1989) per a la construcciO
d'un projecte educatiu intercul-
tural. Tanmateix, en el desenvo-
luparnent dels Programes.d'ac-
ci6 apareixen corn a minim dos
elements que ens haurien de fer
reflexionar.

a) Es reconeix que el Progra-
ma d'Educaci6 CompensatOria
esta orientat al treball prioritari
"arnb nens i nenes amb risc de
marginaci6 social» entre els quals
s'inclouen els que pertanyen a
minories etniques i culturals. Agues-
ta vinculaci6 redueix l'acciO edu-
cativa a un grup determinat, no
a tot l'alumnat. El programa d'edu-
caci6 multicultural queda aixi es-
tretament associat a un col.lec-
tiu.

Aix6 pot haver produ'it un efecte
no volgut -si mOs no, aixi Os corn
s'indica explicitament- per la Ge-
neralitat: la consideraci6 de la
immigraci6 corn "un problema»
i no corn un element enriquidor.

2) Focalitzar la cultura sobre
la dimensi6 linguistica compor-
ta tambO una desviaci6, respec-
te de l'informe Perotti, del Pro-
jecte educatiu intercultural. Agues-
ta focalitzaci6 és comprensible
quan es viu el risc d'una absor-
ci6 lingUlstica, produida per la
situaci6 de diglOssia patida per
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la Ilengua catalana durant tants
anys. Tanmateix, no deixa de
tenir, igual que en el cas ante-
rior, sequeles importants per a
la comprensi6, en la practica,
de l'educaci 6 intercultural.

En la investigaci6 per enques-
ta que hem realitzat, tots dos
aspectes s'han vist confirmats.
La principal preocupaci6 del pro-
fessorat que treballa en aules
multiculturals es el domini de !a
Ilengua d'aprenentatge per part
del nen o nena. D'aqui que quan
aquest problema s'ha solucionat,
aquestes aules no sOn diferents»
d'altres on hi ha un alumnat unifor-
me en atnia i cultura. El prof es-
sorat afirma que nornas s'establei-
xen programacions diferencials
en els casos en qua l'alumnat
tingui desconeixement de la Ilen-
gua d'aprenentatge (catala o cas-
tella). La major part de peticions
d'ajuda i recursos van encami-
nades a la soluci 6 d'aquesta
problematica linguistica de l'alum-
nat. També s'ha pogut confir-
mar en la investigaci6 etnogra-
fica aquesta mentalitat en algu-
na de les escoles estudiades,
aixi corn la consciancia de la
diferancia corn a deficit que dificul-
ta l'accés a la cultura majori-
taria. La percepci6 de l'alumnat
immigrant com .culturalment di-
vers. Os forca debit entre el pro-
f essorat.

En resum: si volguessim carac-
teritzar els models d'educaci6
multicultural .evidenciats a les
aules diriem que a la majoria
s'hi descobreix la tendancia cap
a una afirmaciO hegernOnica de
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la cultura del pais d'acollida. Dels
models assimilacionista i corn-
pensatori, aquest darrer as el
que sembla que emergeix amb
mas claredat. Es pot apreciar la
incorporaci6 (molt escassa en
la realitat escolar estudiada) d'al-
guns materials oferts pals cen-
tres de recursos i pel propi pro-
grama d'Educaci6 CompensatO-
ria, que permeten una certa apro-
ximaciO a la cultura del grup ma-
gribi. Aquesta consideraci6 no
es pot estendre sense més ni
més a la caracteritzaci 6 global
de la vida a l'escola. Mentre un
dels centres es defineix per la
marginaci6 que viu el seu alum-
nat (la qual cosa reforcaria el
model compensatori), una altra
escola, sense negar aquest fet,
presenta una consciancia mas
forta de la seva multiculturalitat,
la qual cosa f acilita la integra-
ci6 cultural6 dels seus alumnes.

Malgrat la tOnica general, exis-
teixen experiancies que deno-
ten la possibilitat d'apropar el
discurs te6ric sobre la intercul-
turalitat al discurs de la vida.
Aixi ho hem pogut constatar corn
a minim en un dels tres centres
estudiats. Vegem la descripci6
sintatica d'aquesta escola:

-Se autodefine corno una es-
cuela catalana abierta a la mul-
ticulturalidad. En este pequeno
centro el ambiente familiar faci-

(6) Entenem el tome integraci6 corn
l'acceptacio dels registres culturals
de la cultura del pais d'acollida.
sense renunciar als props
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lita la densidad y riqueza de re-
laciones interpersonales entre los
diferentes grupos Otnicos. Cul-
tiva el dialogo intercultural y lo
expresa de multiples formas, en
especial a través del ambiente
material, del clima de la escuela
y de las diversas actividades que
se realizan a este nivel. En este
dialogo, se incluyen las familias
y otros miembros de la comuni-
dad educativa. Su maxima pre-
ocupación no es académica si-
no educativa.» (Bartolorne -co-
ord.-, 1994. p. 664).

Forces que impulsen
l'educació multicultural

Possiblement, la forga més
important ja s'ha posat en relleu
a l'apartat anterior: la sensibili-
tat social d'un important coldectiu
dins d'aquesta poblaciO que, uni-
da a la seva capacitat d'organit-
zaciO associativa, ha anat origi-
nant diversos moviments i grups
a favor de les minories culturals
i, en especial, a favor dels grups
procedents del Tercer

El prof essorat no roman alie
a aquests moviments. L'escala

17) En aquest aspecle cal senyalar la
funciO modesta pare decidida a favor
de la promoci6 d'estudis I investi-
vcions sobre tl tema. tant per part
de la universitat Auldnoma corn de
la nostril

d'actituds davant l'educaciO
multicultural que hem elaborat i
passat a una mostra de 254 pro-
fessors de Primaria de Barcelo-
na, ens ofereix una distribuciO
de puntuacions totalment ajus:
tada a la Llei Normal, amb una
puntuaciO mitjana que revela una
actitud Ileugerament,superior a
la mitjana prevista.8 E, .a dir, en
principi, dins d'una gran varia-
bilitat hi ha una actitud riles fa-
vorable cap a l'educaciO inter-
cultural. En la investigacid etno-
grafica hem comprovat que si
be els professors es distingeixen,
en la seva majoria, per trobar-
se forca Iluny d'haver interio-
ritzat un model educatiu multi-
cultural, s'aprecia en ells una
preocupaciO i un interes auten-
tics pels seus alumnes, inclo-
sos, per descomptat, els alum-
nes immigrants.

Llevat d'alguna excepciO, dins
de l'aula i de l'escola no s'han
trobat conductes que expressin
discriminaciO clara envers alum-
nes immigrants. Ben al contrari,
en alguns professors hem des-
cobert pautes de discriminacib
positiva cap a ells ja que els
atorguen més atenciO o premien

(8) La puntuacie minima possible de
l'escala era de 24 I a maxima de
120. mentre que la de 82 seria la
que demostraria una actitud indi-
ferent A la nostra mestra la pun-
tuaciO minima es de 51 la maxima
de 115.1a mitjana de 88.1711a desvia
or!) tipica d'11.5 Com es pot veure.
l'escala ens permet mesurar la va-
riabilitat en actituds davant l'educaci6
multicultural

1 &i
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els seus avangos. Una altra qUes-
ti6, corn veurern més endavant,
es l'existencia de plantejaments
etnocentristes que de fet poden
afavorir processos d'aculturaci6,
basats en el desarrelament de
la pr6pia culture i l'assimilaci6
de la cultura dominant.

Es unanime la percepci6 d'un
nivell molt alt d'escolaritzaci6 dels
fills d'irnmigrants estrangers. Els
documents de la Generalitat
afirmen que Os precticament to-
tal. La dificultat de comprovar
aquesta afirmaci6 rau en el fet
que no comptem amb un cens
fiable de la poblaci6 immigrant,
donat l'alt percentatge d'irregu-
lars encara existents. Malgrat tot,
les persones en contacte amb el
tema -corn poden ser els mes-
tres del Programa d'Educaci6
CompensatOria- coincideixen a
afirmar l'escolaritzaci6 dels fills
d'immigrants estrangers corn una
fita assolida. L'acci6 d'aquests
mestres, la realitzaci6 a Barce-
lona del Programa -Educaci6 en
la Diversitat», iniciat el curs 88-
89 i auspiciat per la Diputaci6
de Barcelona i la politica del
Departament d'Ensenyament, sern-
pre disposada a admetre per a
la seva escolaritzaci6 qualsevol
nen resident a Catalunya, amb
independencia de l'estat juridic
dels seus pares, han afavorit
aquesta escolaritzaci6. Sens dub-
te, l'existencia d'un sistema n-
colar que aculli tota la poblaci6
-sense segregacions fonamen-
tades en l'origen cultural- cons-
titueix un dels elements previs
i fonamentals per a una educa-
ci6 intercultural
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Existeixen ja algunes expe-
riencies orientades cap a un mo-
del d'educaci6 intercultural. Tot
i que de les nou aules en les
quals s'ha realitzat una obser-
vaci6 participant nornés en una
d'elles apareix un model clara-
ment intercultural, aquesta dada
ens permet obrir un cami d'es-
peranga. Es tracta d'anar creant
espais -encara que siguin pe-
tits- per treballar en la linia que
pretenem assolir. Vegern corn es
descriuen sinteticarnent els trets
que caracteritzen el clime edu-
catiu intercultural trobat:

-Esta clase se define por un
modelo educativo fundamental-
mente dialOgico, basado en el
afecto mutuo, el reconocimiento
de la riqueza y posibilidades de
los al umnos y la interacciOn
permanente de la profesora con
cada uno de ellos. Se da una
adaptacion al ritrno de los esco-
lares y un seguimiento persona-
lizado de sus procesos. Faltan,
sin embargo, estrategias de
individualizaciOn más estructu-
radas, lo que puede dificultar la
adaptaci6n real. Aunque se han
realizado actividades multicul-
turales puntuales, la multicultu-
ralidad es vivida mes bien como
un eje transversal que atraviesa
el quehacer habitual de los alum-
nos, aprovechando las diferen-
tes experiencias de los ninos co-
mo enriquecimiento para todos
los dernes. La inmersiOn en ca-
talán no ha cortado este proce-
so coniunicativo, altamente in-
teractivo, que promueve la pro-
fesora. El orden en la organize-
ciOn del tiempo y del trabajo van
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orientados a su interiorizaCiOn
por parte de los niños, dentro de
un clima calido y de respeto mu-
tuo. La interacciOn permanente
con registros positivos (hay un
continuo refuerzo verbal) pre-
viene cualquier desviaciOn, por
lo que no se precisan en general
castigos. Hay una cierta discri-
minaciOn positiva a favor de los
nirios inmigrantes. No se captan
elementos referidos al rendimien-
to que actUen como diferencia-
dores entre alumnos inmigran-
tes y no inmigrantes. De los cinco
alumnos minoritarios, s6lo Abel,
recian Ilegado, tiene un insufi-
ciente en catalan, superando el
resto de areas. Su incorpora-
ciOn a la cultura de acogida no
les dificulta el hablar con natu-
ralidad de su pais de origen y
de sus costumbres.,, (Bartolo-
me, op. cit., pag. 773).

Que a la resta d'aules estu-
diades no es doni un model
intercultural no vol dir que no
s'hi percebin elements que pro-
moguin la via d'una educaci6
intercultural. El treball en agues-
tes escoles ens ha permas de
detectar l'existancia d'uns certs
recursos proporcionats per la
Generalitat, sovint canalitzats a
través del Programa d'Educaci6
CompensatOria o en forma de
beques, ajudes, subvencions, etc.
i que faciliten la tasca del pro-
fessor o una major participaci6
de les minories culturals a les
tasques escolars quotidianes. A
més, ens sembla que si be la
investigaci6 realitzada sobre el
nivell d'integraci6 a les aules
dels nens culturalment minorita-

ris revela una proporci6 més gran
d'aquesta mena de nens entre
els poc o mal integrats, també
s'ha descobert una riquesa de
relacions interculturals en els mo-
ments informals de l'escola que
permeten augurar una major
normalitzaci6 en l'articulaci6
social dels diversos col.lectius.
Davant d'aquest horitz6 optimis-
ta, existeixen postures tancades
-que no podriem dir que sOn ma-
joritaries- respecte de determi-
nats grups atnics i culturals (per
exemple, els gitanos o magri-
bins).

Finalment, la mateixa elabo-
raciO del Pla Interdepartamental
d'Immigraci6 constitueix en si
mateixa un treball per coordinar
est orcos, per donar un marc global
a totes les respostes brindades
al terna de la migraci6. Aquest
af any, tot i ser molt positiu, ta
tanmateix un element que po-
dria interferir negativament amb
una proposta educativa intercul-
tural: la seva reducci6 a un p0-
blaci6 determinada. A l'apartat
anterior ja n'hem assenyalat altres
elements critics.

Quines forces frenen
l'educació intercultural?
Quines son les debilltats del
sistema?

Corn ja s'ha indicat en plan-
tejar la interculturalitat a Cata-
lunya, cal buscar les forces que
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frenen un projecte educatiu in-
tercultural en primer Hoc dins
del marc global que presideix
les relacions internacionals i que
ha donat Hoc a una profunda
asimetria econ6mica i social en-
tre paIsos. Les noves migraci-
ons -aixi ho assenyalen l'informe
PNUD (1992) i l'informe al Club
de Roma de King i Schneider
(1991)- estan promogudes en gran
part per aquesta situació de
desigualtat estructural que va
obrint una bretxa cada cop mOs
ample entre paisos rics i pobres,
i que provoca un axode cap als
primers d'aquells que no tenen
res a perdre... perqua res no
tenen. Aquest quart grup d'immi-
grants estrangers a qua al.ludia
l'inforrne del col.lectiu JOE (1992).
en arribar al primer m6n no as-
soleix el desitjat alliberarnent de
la pobresa. Juliano (1993) ens
parla mOs aviat d'un desplaca-
ment cap avall. Aix6 vol dir que
en abandonar el seu Hoc d'origen
perden el pes, el prestigi i el
reconeixement (poc o nolt) de
qué gaudien per la seva inser-
ciO en les xarxes familiars con-
cretes. En alguns casos signif i-
ce que el nivell d'estudis i qua-

icaci6 professional no correspon
amb el Hoc de treball que es
troba aqui. Aix6 apareix de rnanefa
mes clara en el grup Ilatinoame-
nca.

La vinculaci6 (real o perce-
buda) entre minoria Otnica i mar-
ginaciO pot tenir conseqüencies
importants a l'hora de plantejar
reducaci6 intercultural

Una d'aquestes conseqUan-
cies seria estendre la margina-
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ci6 s6cio-econdrnica a la cultu-
ra dels qui viuen aquesta mar-
ginaciO. Entrariem de ple en el
procOs de leg itimar una sola cultura
-la dominant- consolidant d'a-
questa manera l'asimetria cultu-
ral. L'assimilaci6 constituiria el
model educatiu utilitzat des d'a-
quest enfocament. En molts tre-
balls realitzats a Catalunya s'in-
sisteix en el model assimilacio-
nista observat des de les orien-
tacions oficials i des d'alguns
sectors de la societat. Referent
a aix6, 6s force expressiu el co-
mentari d'una professora dels
centres estudiats:

-Son ells (els immigrants) els
que han d'adaptar-se a nosal-
tres. no a l'inreves-.

Corn hem indicat, el model
compensatori tamb6 ha arrelat
prof undament -dins del mateix
enfocament global- i en espe-
cial a nivell lingOistic.

Aquest és un obstacle fona-
mental en l'educació intercultu-
ral. Corn podem parlar de dialeg
en una societat que rnargina i

que esta fortarrient marcada per
la violbncia estructural? Per su-
perar-ho caldria una voluntat de
Iluitar contra les causes estruc-
turals de la rnarginaciO gene-
rant processos integradors dels
diversos grups socials I trans-
formacions mas profundes del
nostre model econOmic actual.
Un primer pas seria plantejar una
conscienciaci6 a nivell social
d'aquesta situaci6 d'injusticia
estructural. En l'ambit social
s'observen algunes respostes en
aquest sentit. En el camp de
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l'educaci6, l'experiencia de Samba
Kubally en l'educaci6 d'adults
se situa en l'enfocament sOcio-
critic. L'elaboraci6 d'alguns ma-
terials antiracistes, el treball d'al-
gunes ONGs a Catalunya i de
grups d'educadors que prete-
nen l'elaboraci6 de materials, la
creaci6 de tallers i la promoci6
de manifestos a favor dels drets
dels immigrants, pot ser també
exponent d'una Iluita encara poc
estesa.9 Ara be, ens sembla que
en general no hi ha evidencia
-si més no a la nostra investi-
gacio ho hem constatat aixi-
de processos conscienciadors
ni a nivell d'escola ni a nivell
d'aules.

Aquest proces -comO, d'altra
banda, als diversos régims neo-
liberals d'Europa- s'accentua per
l'existencia d'una situació d'a-
firmaciO nacional que podria con-
duir, si no s'equilibra adequa-
dament amb una politica que situl
aquesta afirmació en un marc
d'obertura, a una certa encap-
sulaci6 étnica i a les saves ex-
p ressi on s més perilloses:
l'etnocentrisme i el racialisme.'"

(9) L'actual campanya a favor del 0 7%
recolzada per tants loves I la sen-
sibilitzacig cap a un voluntariat fora
de les nostres fronteres. expressen.
riles entia de la discutida eficacia
d aquesta mena d'accions d'urla ban .
da la voluntat per ter front a les
tespostes massa insol.dzwes
poders politics i. de l altra. la d'expres
sar la solidaritat amb geslos con.
crets

10) Aquest terme s'ha utilitzat per senyalar
la ideotogia racista que es a la base
de la conducta racista I xenotoba

BEST COPY AVAILABLE

Corn senyala Juliano (1993, pp.
36-38), .el modelo de naciona-
lismo de base funcionalista que
ve a cada sociedad corno homo-
genea, coherente y estatica» i

que tendeix a transmetre's a través
de l'escola .cla bases para el
rechazo de la convivencia con
culturas diferentes, a las que se
ye corno una arnenaza de de-
sintegraciOn de la propia». Algu-
nes actituds d'intolerancia da-
vant d'allb que as culturalment
divers se situarien en aquest con-
text. Les recerques realitzades
a Catalunya sobre l'etnocentrisrne
dels Ilibres de text en revela l'e-
xistencia. Ara be, a la nostra in-
vestigaciO hem observat la uti-
litzaci6 d'aquest recurs a les es-
colas que arriba a convertir-se
en una guia permanent del pro-
cés d'ensenyament-aprenentat-
ge. Per aim!) no es d'estranyar
l'absencia practicament total
d'elements multiculturals en el
curriculum.

D'altra banda, a l'Informe de
Girona se'ns adverteix: .1a si-
tuacid dels immigrants és, en
principi, d'igualtat de drets, perO
a la practica es produeixen im-
portants discriminacions. I una
causa -potser la mes signif ica-
tiva- d'aquestes discriminacions
és l'actitud amb qua es contem-
pla el fenomen de la immigraciO,
tant pels poders pUblics corn pals
mitjans de comunicaciO, pels
operadors i interlocutors socials

inclOs. per la mateixa societal.
El racisme i la xenof6bia sOn
fenOmens preocupants, encara
que minoritaris. A les enquestes
és molt redult el nombre de per-

Ai
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sones (al voltant d'un 5%) que
es declaren obertament racis-
tes. Malgrat aim:), a les mateixes
enquestes es molt més signifi-
catiu el nombre de ciutadans que
no voldrien tenir un africa per
vet, que consideren que els im-
migrants treuen llocs de treball
que correspondrien als nacio-
nals o que associen immig rack)
amb delinqOancia».

Mentre existeixin dificultats
reals per a la inserci6 legal de
grups culturals minoritaris, hau-
rem de reconaixer que l'educaci6
intercultural continua situant-se
en un terreny clarament utOpic.
Perque, ,com podem parlar d'un
procas dialogic entre cultures,
basat en la reciprocitat d'inter-
canvis en la solidaritat opera-
tiva, quan els alumnes que no
tenen la documentaci6 adequa-
da acaben la seva escolaritza-
ci6 sense credencials oficials que
els obrin la continuitat dels estudis
i el mon del treball? el) qua pas-
sa amb els estudiants de la se-
gona generaci6? ,Com els afec-
ta la precarietat dels Ilocs de
treball que es viu en aquestes
latituds?

En la investigaci6 realitzada
sobre els valors culturals dels
nens procedents d'algunes cul-
tures minoritaries, contrastats
comparativament amb els que
apareixen en els nens autOctons,
els valors de producci6 i els socials,
aixi corn els de desenvoluparnent,
apareixen en un Hoc destacat,
despras dels vitals. Aquest crei-
xement en certa mesura sorprenent
dels valors de producci6 (que
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expressen una mentalitat de la
possessi d'origen clarament con-
sumista) podria explicar-se en
part per la vivancia de situa-
cions sOcio-econOrniques defi-
citaries que porten a desitjar el
que no es té, pert, tamba pel
contagi de la cultura de con-
sum, fermament instaurada a la
nostra societat. Ser .com els d'a-
qui» vol dir utilitzar les mateixes
marques de productes i entrar
a la roda del consumisme.

Cap a on haurlem de dirigir els
nostres esforgos?

Existeixen unes condicions
perque piigui donar-se un pro-
jecte educatiu intercultural que
nosaltres, analitzant criticament
les senyalades per Perotti des
de la nostra conjuntura actual,
hem sintetitzat en cinc.

1. Tenir voluntat politica d'inte-
graciO.

2. Avangar cap al reconeixe-
ment del caracter pluricultural
de la societat.

3. Desenvolupar politiques
educatives, socials i culturals de
conjunt.

4. Repensar el paper i el f un-
cionament de la instituci6 esco-
lar.

5. Estimar la importancia dels
valors en les accions encamina-
des a construir un nou teixit social.
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Si cadascuna d'aquestes con-
dicions es fonamental per a la
construcci6 d'un projecte edu-
catiu intercultural, valid per a
totes les persones que viuen i
treballen a Catalunya, nens, joves,
adults i ancians, queda clar que
l'escola no pot ser l'Onic espai
socialitzador en que es desen-
volupi aquesta situaci6: la Ilar
familiar, el barri i els seus cen-
tres associatius, de Ileure, d'es-
plai, les escoles bressol, les es-
coles, els centres de formaci6
professional, els centres d'edu-
caci6 superior, els programes
d'educaci6 d'adults, les residen-
cies, els mitjans de comunicaci6
social, els llocs de creaci 6 ar-
tistica, els centres de producci6
i el plantejament de formaci6
permanent que s'hi fa, les asso-
ciacions, sindicats, partits, tota
la ciutat, en suma, constituei-
xen plataformes privilegiades per
anar establint una educaci6
intercultural, basada en el res-
pecte i la valoraci6 de la diver-
sitat cultural, en el dieleg entre
diversos grups culturals, en la
recerca d'uns valors comuns que
ens vagin consolidant i articu-
lant, en l'intercanvi cultural i en
l'aportaci6 fructif era a una cul-
ture que es construeix incessant-
ment i que expressa la nostra
manera de ser i de situar-nos
davant la vide.

Es aixO una utopia inassoli-
ble? Perque no ho sigui, cal que
a totes aquestes plataformes s'ar-
bitrin mitjans per denunciar els
brots de racisme, per anar Ilui-
tent contra la desigualtat estructu-
ral que fa inviables els pressu-

pOsits anteriors, contra tote for-
ma d'imposici6 no democratica
del poder i de tote forma de re-
pressi6 de les Ilibertats que pro-
clamem. En una paraula, que
s'incorpori a l'enfocament inter-
cultural, corn a fase previa i ne-
cesseria, un plantejament critic
que reconegui les arrels prof un-
des de la nostra situaci 6 actual
de desigualtat social i que Iluiti
per superar-les.

La investigaci6 realitzada a
les escoles i en l'estudi posa de
manifest la urgencia de treba-
liar en una direcci6 triple:

a) Partir de les necessitats
formatives del professorat. Agues-
tes emergeixen de la seva es-
cassa percepci6 de les implica-
cions que te la multiculturalitat
en l'ambit educatiu; l'alta corres-
pondencia en alguns casos entre
els models de centre i els climes
i estils d'aprenentatge a l'aula,
entre l'enfocament i la intencio-
nalitat educatives, les estrate-
gies emprades i els materials
empleats, enti e els models edu-
catius i els seus efectes en el
rendiment i en els processos
d'aculturitzaci6. Cal caminar cap
a una transformaci6 del curricu-
lum que progressivament ens
condueixi no nornés a enfoca-
ments interculturals sin6 a un
plantejament sOcio-critic que per-
meti questioner les actuals con-
dicions de la nostra societat oc-
cidental i avenger cap a prac-
tiques socials, politiques i econ6-
miques més justes. Aim!) suposa
treballar la competencia cogni-
tive del prof essorat en la terne-
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tica multicultural i, finalment,
aprendre a elaborar dissenys cur-
riculars adequats comptant amb
els recursos i els materials ne-
cessaris, aixi corn la competen-
cia en estrategies pedagogi-
ques corn ara l'aprenentatge
cooperatiu o les agrupacions
flexibles. La dimensi6 organit-
zativa, aixi corn la creaci6 de
climes adequats d'aprenentatge,
constitueixen assignatures pen-
dents a forca escoles.

Des de l'experiencia consta-
tada a la investigaci6 etnograf i-
ce, s'evidencia la necessitat d'ar-
ribar a establir una metodologia
clara de l'aprenentatge del ca-
talà i del castella per a estran-
gers que no pot quedar a mans
de la bona voluntat del profes-
sorat.

AixO suposa un suport tbcnic
i permanent en aquells centres
on s'incorporin aquests nens i

nenes i evitar que la ignorancia
total o parcial d'aquestes Ilen-
gOes es constitueixi en «el pro-
blema» de l'educaci6 intercul-
tural. Les estrategies organitza-
tives i metodolOgiques podrien
ser diverses i des de l'Adminis-
traci6 s'hauria d'encoratjar qual-
sevol iniciativa creadora que por-
tes els immigrants a un domini
d'amb-dues Ilengues tan de pressa
corn fos possible. D'altra ban-
da, es podria fomenter la presencia
de classes d'arab (ja que la mi-
noriaque el parla Os la mes nombro-
sa) a tots els centres que tenen
nens amb aquest idioma corn a
Ilengua materna. Recordem que
en el sisterna escolar suec Os

156
1 k

possible iniciar-se en l'alfabe-
titzaci6 dins de l'escola fins en
seixanta IlengOes, segons la Ilen-
gua materna del nen i la Mere
elecci6 dels pares. L'eficao tas-
ca del centre Bayt Al-Thaqafa
organitzant classes extraesco-
lars d'arab per a alguns centres
es revela insuficient. Totes agues-
tes iniciatives exigeixen una
revisi6 de les plantilles del pro-
fessorat incloent-hi professorat
que pertanyi a les cultures i Ilen-
gOes existents a la cornunitat
escolar.

b) Fomentar la participaci6
de les families a les activitats
escolars. Ens sembla que l'As-
sociaci6 de pares, les reunions
dels professors amb ells i fins
tot l'entrevista personal amb el
tutor constitueixen mitjans ex-
celdents per enfortir una xarxa
d'intercanvis i de coneixement
rnutus que vagi articulant el tei-
xit social. Cal tenir una cure es-
pecial que en aquestes rela
cions no es consolidi l'asirnetria
sOcio-econOrnica existent ni es
doni peu a construir i a arrelar
l'asimetria cultural. Veiem la ne-
cessitat de cultivar una major
presencia dels pares d'aquestes
minories en els consells esco-
lars, en la participaci6 active en
el centre, setmanes multicultu-
rals, tellers, etc.

Corn oue els nostres corn-
panys de Tribuna han formulat
tamt,6 les seves propostes, els
deixern que continuin plantejant-
se interrogants a partir dels quals
formulin tambe les seves prd-
pies respostes.
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Catalunya davant
l'educacici intercultural
José A. Jordán*

No hi ha dubte que des del
punt de vista fActic Catalunya
es una societat multicultural. Par-
larem d'aquesta realitat a la pri-
mera part d'aquesta contribu-

Un tema ben diferent es si
Catalunya estA impulsant, i fins
a quin grau, una educacie inter-
cultural en consonAncia amb la
seva composicie sOcio-cultural
plural. Tot i que no és senzill

Jose Antonio Jordan. nascut a Sa-
ragossa rany 1953. es diplomat en Ma-
gisten i doctor en Pedagogia Actualment
és professor titular de Teoria de rEducaci6
a la Universitat Autenoma de Barcelona
Estudi6s del tema de l'Educaci6 Inter-
cultural. ha escrit a cries de diversos capitols
de Hawes I articles sobre aquesta tema-
tica. dos [fibres relativament recents El
primer, EducaciO Multicultural (Barcelo-
na Ceac. 1992) va ser guardonat amb
el Premi Josep Pallach [any 1991 El segon.
La escuela multicultural. Un reto para el
prolesorado (Barcelona. Paid6s. 1994)
es el resultat d'una investigaci6. tambe
promiada en aquest cas per la Funda-
(no Cultural de la Caixa de Sabadell Er
el camp de la seva dedicacie investiga-
dora es pot destacar la seva participa-
ci6. en qualitat d'investigador principal.
en la recerea -L'Educaci6 Intercultural

Catalunya". realitzada sota la direccid
del Dr Jaurne Sarramona, per encarrec
del Deparlament d'Ensenyament (1992/
94)

Adreca professional Departament de
Pedagogia Stsleinatica i Social Univer.
sital Autonoma de Barcelona. Edilici B
08193 Bellatenn (Barcelona)

proporcionar en aquestes escas-
ses pagines una resposta deta-
Ilada i, per tant, exacta en aquesta
questio, sf que creiem poder oferir
una visie panorAmica del que
estA succeint en aquest Ambit
en la societat catalana. Aixi mateix,
un discurs sobre aquesta terna-
tica no quedaria tancat, si més
no legicament, si no assajAvem
també uns bteus suggeriments
sobre les possibles direccions
cap a les quals podria orientar-
se prioritariament els esforcos
en pro d'una educacie intercul-
tural mes intensa profunda.

Sobre la realitat multicultural
de Catalunya

Catalunya, especialment en
determinades decades d'aquest
segle, s'ha caracteritzat per cons-
tituir un focus d'immigracig cons-
tant, fins al punt que més de les
dues terceres parts dels sis mi-
lions que formen avui ('actual
poblacie catalana estan forma-
des per immigrants o per des-
cendents d'aquests. Si fins als
anys 80 el corrent migratori prove-
nia de diversos indrets d'Espanya,
a ['Ultima decada ha estat espe-
cialment prioritaria la immigra-
cie extrapeninsular. En aquest
sentit, per perfilar més nitida-
ment aquest I inorama multicul-
tural ens pa ,cn ajudar algunes
xif res.

a) Segons els padrons muni-
cipals de 1986, dues terceres
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parts de la poblaci6 catalana
actual ha nascut a Catalunya (as
a dir, uns quatre milions), men-
tre que la tercera part restant
(dos milions) ha nascut a diver-
sos flocs d'Espanya o de l'es-
tranger.'

b) Al voltant de 100.000 im-
migrants -rnes o menys segons
les fonts- de procedencia es-
trangera, constituirien el global
de persones legalitzades actual-
ment, és a dir, un 1,6% de la
poblaci6 total.2

c) Mes concretament, els
percentatges més alts d'immi-
grants son -sempre de manera
aproximada- els seguents: CEE,
38%; Magreb,3 22%; Llatinoame-
rica, 4 18%; Asia, 7,5%; Africa
negra, 6%; resta d'Europa, 4%;
Nord-america, 2,5%; PrOxim Orient,
1,5%; altres, 4,5%.

d) En la mateixa direcci6, cal
ressaltar que si dels immigrants
estrangers a Catalunya al co-
mengament dels anys 70 un de
cada quatre era del Tercer M6n
i tres del Primer MOn, en co-

Vegeu FISAS. V. (1994) Les migracrons
Contra l'oblit de la nostra Histdria
Centre Unesco de Catalunya. Do-
cuments. num 31, 1994. p 92
Vegeu De JOUVENEL, ft; ROOUE.
M A (dirs ) (1993). Catalunya a l'hontze
2010 Prospectiya mechterrenta.
Barcelona Enciclopadia Catalana.
p 56
Conve destacar que en aquest context
geogratic al voltant d'un 90% pro-
ve del Marroc
En agues( cas. el col.lectiu mes nombras
es. amb una diterencia signiticati-
va. l'argenti amb uns 3 700 resi-
dents a tot Catalunya
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z)

mencar els anys 90 gairebe dos
de cada tres s6n del Tercer M6n,
la qual cosa vol dir que s'ha
invertit la configuraci6 plural de
la nostra societat.

e) Els corrents migratoris no
semblen haver-se aturat malgrat
les politiques de tancament, la
crisi econOrnica i altres factors
diversos que poden haver con-
tribult a una certa frenada d'a-
quests. Per aix6, si més no a mit-
ja termini, l'increment d'aques-
ta darrera categoria d'immigrants
no sembla que hagi de ser insig-
nificant, entre altres raons per
les entrades, en major o menor
grau, d'il-legals i pels progres-
sius reagrupaments familiars.

f) En aquesta poblaci6, ben
diferent culturalment de la més
veTna (interpeninsular) cal afe-
gir el nombrOs col-lectiu gitano
que podriem quantificar en unes
65.000 persones5 dins del peri-
metre de Catalunya.

Les dades anteriors, segons
les quals un 2,6% de la poblaci6
catalana és, en grau mes o menys
elevat, diferent etnicament o
culturalment de l'autOctona (fins
i tot si en aquesta categoria s'in-
clouen tambe les persones pro-
cedents d'altres Ilocs d'Espanya),
posen de manifest que a Cata-
lunya es dibuixa ja una realitat
multicultural digna d'atenci6 que

(5) Vegeu SAN RomAN. T (1994). La
diferencia inquietant Velles I no-
yes ostrategies culturals dels Va-
nes Fundaci6 Serveis de Cultura
popular. Barcelona Altatulla. p 87
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encara que quantitativament es
per sota de la mitjana europea
(4%, aproximadament) resulta la
més complexa i elevada de to-
tes les autonomies territorials es-
panyoles. Dins de la geografia
catalana, la distribuci6 dels di-
ferents collectius i minories este
descompensada a nivell de co-
marques, ciutats i barris, corn
es podia suposar. A manera de
simples exemples, destacarem
les comarques del Barcelones,
Valles Occidental, Maresme, Baix
Llobregat, Osona, Girones, Sel-
va, Tarragones, Segria, etc. Pel
que f a a la ciutat, a banda de
Barcelona es podria destacar Ma-
ter& Santa Coloma de Grame-
net, Sant Vicenc dels Horts, Terras-
sa, Vic... per esmentar nornés
alguns exemples. Finalment, no
cal insistir gaire que, dins de

(6) Aquest tema ha estat tractat. se-
gons sabem. a traves de dues
investigacions. La primera encarregada
pel Departament d'Ensenyament
..L'Educaci6 Intercultural a Catalunya..
1992/1994, dirigida per J. Sarramona

elaborada per un equip mvesti-
gador de la Universitat Autanoma
de Barcelona (J.A. Jordan. J Melich.
F Ferrer, M. Teixid6, X. Ucar), en
un capitol de la qual es descnu amb
notOria precisi6 i detail el "mapa
multicultural escolar de Catalunya
(amb dades de 1992) La segona
ha estat realitzada per un equip
d'investigadors de la Universitat de
Girona (J L Alegret. C Serra. J M
Palaudar les. X Bosalt) Ii s'ha centrat
en el ..mapa escolar de rims emi
grants.. de la provincia de Girona
(1992/93). d'un valor notable, a mes,
per l'estudi etnografic que acorn-
panya aquest mapa rnatisant-ne
complementant-ne les dades quan-
titatives o dernografiques

certes poblacions, hi ha barris
i escoles en que les concentra-
cions de minories voregen la
configuracio de ghetto urbe, pen-
sern nomes en el barri de Sant
Roc a Badalona o en el casc
antic de Barcelona.

Ara be, possiblement, el que
pot interessar més dins d'aquest
apartat es aportar algunes da-
des sobre la realitat multicultu-
ral escolar de Catalunya.6Si d'a-
quest Ambit més concret selec-
cionem el que pot ser riles sig-
nificatiu per al prow:nit d'aquest
article, es pot destacar que:

a) En el curs 1992/93, i a mes
d'uns 7.000 o 8.000 nens gita-
nos en edat escolar, existien ja
a les nostres escoles (Pre-esco-
lar, EGB, BUP i FP) uns 12.000
nens estrangers, que en relaci6
amb els 10.000 quantificats el
curs 1991/92 denoten un consi-
derable augment en un sol any.

(7) Els augments mes notables entre
aquests dos cursos s6n. en sintesi,
els segOents: a) a nivell de Pre-escolar
es perceben augments de gran
importancia (per exemple. 250%.
especialment d'alumnes de l'Africa
negra), and corn d'un 50% de collectius
magribms. Ilatinoamericans. arabs
d'ambit asiatic . b) a nivell d'EGB.
els augments s6n menys pronun-
ciats, tot i que en l'alumnat de l'Africa
negra s'observa tarnbe un increment
d'un 80% i en el Ilatinoarnerica d'un
30% c) al BUP la vanaci6 es riles
modesta en relaci6 a l'alumnat prom
dent dels paisos africans. pert> no
en els d'origen Ilatinoamerica. mentre
que a l'FP. per contrast. s'observen
unes diferencies apreciables en atm
en relact6 als alumnes magribins
matriculats.
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Aquest increment tan elevat
(gairebe un 20%)7 no té perque
repetir-se any rere any, certa-
ment, tot i que per si sol no deixa
de ser prou significatiu. De fet,
en aquest moment no tenim les
xifres paral-leles corresponents
al curs 1994/95 ni, per descomptat,
les de 1994/95, xifres que seria
molt interessant de coneixer a
l'hora de valorar les possibles
tendencies, a curt i mitja termi-
ni, dels creixernents de la po-
blaciO multicultural escolar a
Catalunya. D'altra banda, les
explicacions de fets dernograf
co-escolars corn el descrit po-
den ser molt diverses. Una de
les causes d'aquest fenomen
-o d'altres previsibles en anys
successius- pot ser la incorpo-
rack:), prioritariament a través de
l'etapa pre-escolar,8 de «noves
gePeracions de nens minorita-
ris que o be han nascut aqui a
partir de les reagrupacions fa-
miliars Oltimes o be han vingut
de molt petits amb els seus pares.
Sigui corn sigui, el fet es que en
aquest moment la demografia es-
colar multicultural de Catalu-
nya, segurament en augment, as-
soleix ja unes proporcions dig-
nes d'atenciO. particularment
en determinades zones, pobla-
cions, barris... i centres esco-
lars. Per a il.lustrar-ho i acabar
aquest apartat amb una vislO
panoramica, nornés cal porter a
col.laciO xifres corn les segOents:

(8) Les dades de la nota anterior sem
bier, mvitar a pensar quo aquesta
hipotesr pot t,er perloclament co-
herent pot;sible
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El col.lectiu minoritari rnés
nombrds continua sent l'autdc-
ton, es a dir, el gitano (uns 8.000
nens en edat escolar), que , arnb
una certa dosi de paradoxa, es,
tanmateix, el menys «adaptat"
a les nostres institucions esco-
lars, el que menys domina el
catala... i el que abandona abans
la carrera acadernica.

A continuaciO destaca note-
blement el collectiu de magri-
bins (format principalment per
marroquins) amb un alumnat su-
perior a 3.000 nens, la majoria
a la franja corresponent a Pri-
maria.

Un altre grup de gran signi-
ficativitat numerica, tot i que de
contrast cultural menor, es el
llatinoamerica (on destaquen els
argentins), amb una xifra d'aluin-
nes similar a la dels magribins,
uns 3.000, encara que distribui-
da més proporcionalment entre
les diverses etapes del sistema
educatiu.

En una altra categoria poden
situar-se els procedents de di-
versos paisos asiatics, arabs o
no (libanesos, sirians, iranians.
coreans, indis, pakistanesos, i

en especial japonesos, xinesos
filipins). Els infants d'aquest

collectiu, que estan escolarit-
zats preponderantrnent a Pre-
escolar i a Prirnaria, passen del
rniler.

En cinque Hoc. cal esmen-
tar el creisxent contingent d'alurn-
nes de l'Af rice negra (senegam-
bians i guineans, especialment):
entre 400 i 500, gairebe total-
ment a Pre-escolar i Primaria.
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lgualment es digne d'esment
el conjunt d'escolaritzats proce-
dents de l'Europa de l'Est, que
tot i esser modest quantitative-
ment (uns 250 alumnes) va ex-
perimentar tambe un augment
d'un 50% en els dos cursos (1991/
92; 1992/93) de que tenim da-
des demogrefiques.

Finalment, no hem d'oblidar
la categoria d'alumnes estran-
gers propis de l'Europa occidental
(alemanys, francesos, italians...),
el nombre actual dels quals vo-
reja els 4.000, si be, com es fecil
d'endevinar, molts d'ells estan
escolaritzats en centres privets
que sovint no sOn sinO filials del
sistema educatiu del pais d'o-
rigen. Al costat d'aquest con-
junt d'alumnes, encara se'n pot
definir un altre de - prOxim» que
reuniria els procedents de di-
versos palsos desenvolupats
(nord-americans, entre d'altres)
i que sumen aproximadament 400.

Si provem de fer un recompte
total de l'alumnat extrapeninsu-
lar per categories diferents. apa-
reix com a resultat una distribu-
ci6 nurnerica corn la segOent: a)
de paisos habitualment anome-
nats desenvolupats (europeus o
no): uns 4.500; b) de paisos menys
o poc desenvolupats (africans,
asiatics...): uns 8.000; de mino-
ries autOctones minoriteries (corn
la gitana): uns 8.000. Totes sOn
x fres aproximatives, per() no
imaginaries, ja que es basen en
dades estadistiques de credibi-
litat reconeguda. Traduint agues-
tes xifres en percentatges, ens
donarien tin 2% (mes aviat mes

que menys) d'alumnes cultural-
ment diferents respecte al con-
tingent majoritari i/o autOcton que
estan cursant actualment els trams
d'educaci6 inf antil i obligatOria.

No es pot negar que agues-
tes dades quantitatives sOn en
bona part un motiu important a
l'hora d'explicar l'interes i, de
vegades, la preocupaciO que
l'estructura multicultural social i
educative este despertant en tots
els estaments de l'escola cata-
lana (des de l'Administracil5...
fins al prof essorat); tot i aix6,
aquesta -sensibilitat» nova -viscu-
da, sovint, amb inseguretat i pro-
blematicitat- no es l'eco pur i

simple d'aquesta realitat inne-
gable, sin6 que potser resulta
mes explicable si es te en compte
la forma en que es percep aquest
fenomen multicultural i, conse-
gOentment, es reacciona davant
d'ell. Direm alguna cosa d'aquest
tema a l'apartat segOent.

L'educació intercultural a la
Catalunya actual

Corn ja hem insinuat, el repte
que provoca la realitat multicul-
tural descrita pot ser percebut
constructivament i positivament
o, ben al contrari, problemati-
cement . La nostra conjecture es
que a la Catalunya actual, con-
templada globalment, se sola-
pen totes dues versions. D'una
banda, es pot advertir un sen-
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timent d'una certa por davant
una realitat social i educativa
cada cop més pluricultural, una
por que s'acostuma a polaritzar
en la hip6tesi que els nouvin-
guts -més diferents i distants
culturalment- poden dificultar en
cert grau el laboriOs procés de
recuperaci6, manteniment i p0-
tenciaci6 de la identitat cultural
i linguistica aut6ctona; o, des
d'una perspectiva convergent:
entorpir la integraci6 de les noves
generacions segons els projec-
tes previstos i desitjats. Ara be,
una visi6 aixi, tan se val qui sigui
que la comparteix, dificilment po-
dra conduir, al nostre parer, a
la soluci6 del problema» men-
tre que el salt tacit a les posi-
cions assimilacionistes o, ben al
contrari, a les seves antinOrni-
ques segregacionistes és des
d'aquesta perspectiva un perill
sotjador i gairebé inevitable. En
definitiva, els intents d'integra-
cions precipitades o, ben al con-
trari, les actituds permissives bla-
nes que condueixen a configu-
racions socials i escolars en ,,mo-
saic», no semblen ni plausibles
ni eficaces a l'hora de solventar
aquella problernAtica percebu-
da.

Pert', d'altra banda, a la Ca-
talunya actual també s'observa
una inquietud en expansi6 en
una linia de carActer intercultu-
ralista. Una ,,sensibilitat,, nova
oberta es f a present amb forga

en el clima social i educatiu. Les
manifestacions massives anti-
xen6fobes, la multiplicaci6 dels
organismes i iniciatives en de-
f ensa de les minories, el clima
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actitudinal que es percep en els
joves universitaris en favor de la
diversitat cultural i, per adduir
una il.lustraci6 final, la creixent
prol-liferaci 6 de publicacions,
investigacions i cursos destinats
a satisfer d'alguna manera una
demanda creixent dels docents
sobre el que pot ser i el que ha
de ser una educaci6 intercul-
tural... constitueixen, al nostre
parer, expressions patents del
desig d'harmonitzar -encara que
de manera encara vacil-lant- el
conreu legitim de la prOpia iden-
titat cultural i linguistica catala-
na amb el respecte, l'obertura i
la valoraciO enriquidora respec-
te de la resta de cultures que,
inevitablement i afortunadament
alhora, conformen el nostre teixit
social i escolar actual.

De tota rnanera, no podem
silenciar aqui la relativa dificul-
tat que comporta per a Catalu-
nya apostar per una opci6 inter-
cultural. En primer Hoc, no deixa
de ser cert que tambO ella és
una minoria (hist6rico-territorial)
que nornés pot estar en condi-
cions d'apropar-se a aquest ho-
ritz6 desitjable integrant oberta-
ment altres minories internes, a
condiclO d'autopercebre la se-
va identitat cultural/lingOistica as-
segurada en grau suficient o mi-
nim9, la qual cosa -amb les in-
evita bles ziga-zagues- ja comenca
a ser, afortunadament, una rea-
litat. En aquest sentit, creiem
(igual que N. Tarrow'°) que no
es poden cremar etapes preci-
pitadament, és a dir, que no es
pot esperar de manera realista
-sense que aix6 suposi una excusa

;
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per deixar d'avancar amb il-lusi6-
que en un lapse breu la societat
i l'educaci6 escolar catalanes
arribin a realitzar plenament i
generalitzadament les propos-
tes més legitimes i valuoses de
l'educaci6 intercultural. Les politi-
guns socials i educatives, en aquest
cw corn en d'altres, resulten al
nw.tre parer insubstituthles, pert,
alhora insuficients. En altres ter-
mes i per finalitzar: la soluci6 es
configura de manera circular. Si
la base social i escolar va afir-
mant-se en aquest terreny, pas
a pas i vigorosarnent, a partir de
les multiples iniciatives i opor-
tunitats que ja als nostres dies
comencen a prodigar-se a Ca-
talunya, i que cal potenciar en-
cara més per ser en un futur
proper realment riques, la su-
prastructura social i educative
acabara secundant -almenys no-
tOriament- aquesta direcci6 amb

(9) Certament. si volem atenir-nos a dades
cientitiques sOlidament comprova-
des, un poble (i el mateix podriem
dir d*un subjecte individual) Onica-
ment esta en disposiciO d'adoptar
una actitud de relaci6 positiva I en-
riquidora amb elites comurntats cul-
turals quan arnba a experientar
un sentiment de seguretat minim
respecte de la seva propia identi-
tat En aquest sentit, vegeu NARROW.
N (1992). iiLenguas intercultura-
hsmo y derechos humanos- tres casos
europeosii, Perspectivas (Unesco).
XXII, num 84, pp 527-547, i Masi-
NI. V (1991) ruolo delridentita
nelronentamento al preguidizio o
nella disponibilita alla
Onentamen(i Pedagogici. hit:1m 38,
pp 409-420

(10) Consulteu la referencia a la note
anterior

mesures més afavoridores. I vi-
ceversa: corn més maduresa de
consciencia vagi adquirint la so-
cietat en aquest camp i -en la se-
va representaci6- l'Administraci6,
oferint més possibilitats al nos-
tre professorat, més vivament es
donara la prometedora educe-
ci6 intercultural a la practice.

En aquest ordre de coses,
pot ser interessant ressaltar al-
gunes de les forces que estan
impulsant l'educaci6 intercultu-
ral al nostre pais. Amb aquest
fi, articularem aquesta breu ex-
posici6 en tres nivells.

a) El primer es refereix a l'im-
puls que en el moment actual
este donant d'Administraci6 edu-
cative, en sentit ampli," en aquesta
dimensi6 pedagOgica. En aquest
sentit, podem esmentar iniciati-
ves corn les segOents: l'existencia
del Programa d'Educaci6 Corn-
pensatOria (amb una orientaci6
més intercultural als darrers anys,
tot i que avui sernbla que pateix
una certa indefinici6); la iriclu-
sir!) -certament timida- de l'eix
transversal .La diversitat cultu-
ral>, en el curriculum de l'Educa-
ci6 Primeria; la introducci6 -ara
més abundant, si es fa una analisi
detallada- de continguts curri-
culars centrats en (a diversitat
cultural i que, potencialment, sOn
rics a l'hora de posar en prec-

(11) Des del Departarnent d'Ensenyarnent.
tins a !Institut Català d'Estudis Me-
diterranis. passant pel Departament
de Culture do l'Ajuntament de Barcelo-
na. per posar alguns exemples
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tica una educaci6 intercultural
en qualsevol centre escolar; el
fet que bona part d'altres ins-
tal-Ides de carActer privet (per
exemple, Bayt Al-Thaqafa, Fun-
daci6 Ser.Gi, Rosa Sensat, SOS
Racisme, etc.) que estan actuant
amb certa intensitat en el camp
de l'educaci6 intercultural a Catalu-
nya rebin, de maneres diverses,
ajudes econOrniques per al seu
f uncionament.'7 En poques pa-
raules, es podria dir que ara corn
ara l'Administració autonOrnica
interve directament de manera
relativament reservada en el camp
de l'educaci6 intercultural col-
laborant -en contrapartida- in-
directament de manera consi-
derable a través de derivacions
econômiques a moltes de les
institucions no formals que tre-
ballen en aquest Ambit sOcio-
educatiu.

b) A partir del que hem ex-
posat , s'endevina que s6n els
organismes .no formals» -en es-
pecial associacions- els que més
intensament treballen en el te-
rreny de la interculturalitat, or-
ganismes que tot i presentar una
gran heterogeneItat de plante-
jaments, programes i Ambits

(12) Segons les dades d'una de les
investigacions esmentades a la nota
(6), la realitzada per ['equip inves-
tigador de la UAB quo va treballar
;mar uno amtra de 30 iniciatives
formals i no formals (centre les principals
quo act uaven rany 1992 a Cata-
lunya, un 70% d'an..estes institu
caons analitzades !labia ajudes
econOmiques d'alguna mena per part
d'alguna mstancia de l'Administracto
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d'actuaci6, acostumen a recol-
zar-se en pressupOsits .huma-
nistes» (solidaritat, tolerAncia,
convivencia...) i a tenir entre els
seus objectius prioritaris, a banda
de l'assistencia directa de les
persones minoritAries en alguns
casos, la sensibilitzaci6 de la
societat catalana respecte al valor
de la diversitat cultural donant
a coneixer -tambe al coldectiu
estudiantil- les diverses cultu-
res que ens acompanyen, la f or-
rnaci6 de professionals implicats
en el fenomen migratori i la recerca
en aquest Ambit sOcio-educatiu.
Aquests objectius es canalitzen,
segons les instancies, de mane-
res diverses: campanyes de sen-
sibilitzaciO, seminaris i jornades,
tellers i exposicions, publicacions
i elaboraci6 de materials, inves-
tigacions i estudis grupals, ac-
tivitats culturals i ajudes socials,
!:tc. En general, aquests orga-
nismes disposen de recursos es-
cassos, tant materials corn hu-
mans (hi predominen els volun-
taris i hi manquen els tecnics)
i relativament poc coordinats entre
si en les seves intervencions, tot
i que sovint estan interrelacio-
nats. En fi, les seves activitats
van mes encaminades propor-
cionalment a la sensibilitzaci6
social respecte als pros de la di-
versitat cultural i sobre els con-
flictes reels de la societat mul-
ticultural en que vivim, aixi corn
a l'atenci6 di recta de les mino-
ries Otniques i/o culturals que a
la formacib intercultural prOpia-
ment dita d'escolars i professors,
si be en els darrers anys es pot
advertir també una preocupaci6
i una intervenci6 intenses i crei-
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xents en favor d'aquests objec-
tius mes educatius.

c) Si en el clime sOcio-cultu-
ral de Catalunya no es diffcil
trobar una sensibilitat expansi-
ve entorn de la interculturalitat,
en el seu sentit mes ampli, tam-
be entre els docents cornenca a
detectar-se una inquietud creixent
al voltant d'aquest ambit socio-
educatiu, si be en aquest darrer
cas l'interes es molt mes notori
en els professors que ja tenen
en els seus centres alumnes
culturalment diferents. PerO, quines
sOn les vivencies dels agents
que han de posar en practice
precisament la desitjada edu-
caci6 intercultural? Alguns es-
tudis al respecte'3 mostren, en
efecte, que fins i tot quan no
pocs professors s'illusionen amb
aquest ideal pedagOgic, les vi-
vencies mes profundes que ba-
teguen en el fons de les seves
ments es caracteritzen -sernpre
parlant en general- per trets corn
els següents: a) sentiment
d'inseguretat professional per la
rnanca d'una preparaciO psico-
pedagOgica sOlida irnprescindi-
ble a l'hora de posar en practice
els bells ideals de l'educaci6
intercultural (per exemple: inclusiO
de continguts culturals diferents,
soluci6 de conflictes interetnics,
evitar el fracas escolar que acorn-
panya sovint a l'alurnnat mino-
ritari): b) sensacid de trobar-se

( 13) Vojuti JORDAN. J A (1(394) Li oxiield
multicultural On reto para el pro
lesorado Our C:0011.1

sol/sols davant d'una realitat edu-
cative nova, sense el recolza-
ment, l'estimul, el reconeixement...
que caldria esperar dels respon-
sables del sistema educatiu; c)
conceptualitzaciO fragmentaria
i idealitzada de l'educaciO inter-
cultural, en tancar-la gairebe ex-
clusivament en la seva dirnensiO
humaniteria (tolerencia i valora-
ci6) i en algunes arees tipiques
(ciencies socials, plestica i mOsi-
ca...); d) en qualsevol cas, descon-
cert davant la seva «nova>, fun-
ci6 docent o la rnissiO de l'escola
respecte d'aquesta categoria di-
f erent d'alurnnes, ja que sovint
no s'aconsegueix clarificar agues-
tes idees, ni a traves dels de-
bats arnb els seus coldegues ni
mitjancant els esporadics semi-
naris de forrnaciO en aquest ambit
a que volunteriament assisteixen.

Per descomptat., el perfil do-
cent tracat més amunt es nornes
una aproxirnaci6 panoramica al
sentiment real de force dels nos-
tres professors encarats amb si-
tuacions escolars multiculturals.
A banda d'aixO, aquesta des-
cripciO generica no ha pretes
mes que posar de manifest que
juntarnent a les encorniables ac-
tituds de sensibilitat i de volun-
tariosa irnplicaciO en l'atractiva
educaci6 intercultural, malaura-
dement cornpareixen uns altres
sentiments pertorbadors: des
d'una ansietat de certa incom-
petencia professional, fins a una
sensaci6 d'ofuscacib en relacib
al seu paper corn a educador.
passant per la desagradable ex-
periencia de treballar sovint en
solitari. Si la situaciO dels mes-

L.
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tres sensibilitzats es dibuixa
corn s'ha vist- entre Hums i ombres,
l'horitz6 s'enfosqueix més quan
es tracta de professors que amb
el pretext d'eslogans fAcils (per
exemple: <,tots els nens s'han
de tractar igual» o cosa
important es que s'integrin»), aca-
ben negant la realitat positive-
ment plural del seu alumnat; o
a l'altre extrem, quan els profes-
sors que treballen en escoles
encara "monoculturals» creuen
que l'enfocament intercultural no
els afecta en absolut, ni a ells
ni als seus alumnes.

Alguns suggeriments per
avangar en aquest camp

Abans de ilancar algunes
propostes concretes, suscepti-
bles de f er progressar la posa-
da en prectica real i digna de
l'educaci6 intercultural a Cate-
lunya, voldriem precisar que el
panorama terbol delineat mes
amunt no obeeix a una posici6
pessimista. Correspon, mes aviat,
a un fenomen real que -afortu-
nadament- se situa en un marc
social i docent altament prome-
tedor: per la seva sensibilitat,
per les seves iniciatives i per la
possibilitat d'oportunitats. La nos-
tra convicci6 ferma i bbsica en
aquest camp és que si s'ofereix
al prof essorat -peca clau tambe
aqui- una série d'oportunitats mi-
nimes, realistes i senzilles per
formar-se i actuar amb exit en

1

aquest camp, la realitat multi-
cultural catalana pot esdevenir
un dels escenaris europeus més
interessants d'autentica educe-
ci6 intercultural.

La primera recomanaci6 se
centra en el paper que podria
portar a terme l'Administraci6 en
la promoci6 de l'educaci6 inter-
cultural. En aquest sentit, tot i

que es evident que en aquesta
instencia social no es l'Onica
responsable d'aquest impuls, ni
pot fer-ho tampoc tot en un ter-
mini immediat, sf que hauria de
reflexionar i posar els mitjans
pertinents en aspectes corn:

a) La formaci6 sisternetica i
sOlida dels professors (corn s'ha
plantejat ja en altres camps) prio-
ritzant les zones i els centres
escolars en que existeix una con-
centraci6 especial d'alumnes d'al-
tres cultures. D'altra banda, agues-
ta formaci6 sembla mes eficac
quan es realitza dins/a partir dels
centres multiculturals mateixos,
secundant aixi les necessitats
reels d'aquests docents, a més
d'implicar a tots els sells mem-
bres.

b) La promoci6 d'uns quants
centres multiculturals modelics
en relaci6 a l'educaci6 intercul-
tural, encara que alguns puguin
estar situats en zones desfavo-
rides. Aquests centres estarien
destinats a acumular experien-
c i a pedagegica exitosa en
aquest terreny d'iina banda 1, de
l'altra, a ser clars referents per
a d'altres centres i educadors,
en la seva formaci6 inicial o perma-
nent. Ara be, corn es compren-
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sible, unes escoles aixi tenen un
preu. Entre altres coses, impli-
caria el reclutament de professo-
rat sensibilitzat, estable i desk
tjas de formaci6 continua; la fa-
cilitaci6 de certes condicions afa-
voridores corn ara unes ratios
raonables, uns recursos mate-
rials interculturals adequats, uns
espais de temps minims per re-
flexionar, innovar i debatre, una
assistancia tacnica a carrec d'ex-
perts, i uns recolzaments ferrns
per a la formaci6 pedagOgica
també externa (per exemple, a
través de cursos diversos de ca-
racter universitari).

c) La recerca d'una major
rendibilitat de les partides econO-
miques que ja avui es destinen
-sobretot indirectament- a la pro-
mock!) de l'educaci6 intercultu-
ral, tant en l'arnbit formal corn en
el no formal. Insinuem aixi que,
segurament sense necessitat
d'una sobrecarrega pressupos-
taria, l'Administraci6 podria afavo-
rir, a partir d'una reflexi6 detin-
guda, algunes de les accions
més nrioritaries en aquest camp.
Per pocar un exemple, suggerim
l'elaboraci6 de guies basiques
per a tot el professorat de Ca-
talunya a fi d'orientar la practica
d'una educaci6 intercultural realis-
ta i equilibrada; unes guies el
contingut de les quals podria
consistir en oportunes clarif ica-
cions conceptuals, en criteris clars
per elaborar uns PEC i PCC in-
terculturals, en exemplificacions
curriculars orientadores, en princi-
pis pedagOgics i estratégies efi-
caces per assolir els objectius
basics de l'educaci6 intercultu-

ral, i en suggeriments sobre pos-
sibles materials adequats a l'ho-
ra de treballar en aquest Ambit
educatiu.

d) La potenciaci6 als actuals
Centres de Recursos de mate-
rials de diverses menes (biblio-
grafies, Audio-visuals, exposicions,
etc.) per al seu prOstec imme-
diat o, en el seu defecte, de
guies de direccions, oraanismes,
materials, etc. que facilitin al pro-
fessorat trobar en els diversos
organismes pUblics o privats allO
que li cal.

e) La constituci6 d'una Co-
rnissi6 Monica Intercultural, vin-
culada a l'Administraci6 auto-
nOrnica i formada per experts en
aquest camp, amb l'encarrec de
planificar, dissenyar, seguir, ava-
luar,. etc. accions corn les pro-
posades, si més no en el terreny
de l'educaci6 formal.

f) La forrnaci6 de formadors
(segons diverses modalitats pos-
sibles: inspectors, personal dels
EAPs, d'altres de caracter itine-
rant), amb la funci6 de realitzar
el seguiment i l'assessorament
directe i atent de la practica in-
tercultural diaria dels centres d'una
zona.

g) La promoci6 de recerques
sobre aquesta ternatica: des de
metaanalisis sobre experiancies
exitoses en altres contextos fins
a la recerca de solucions a pro-
blemes que afecten avui el nostre
(per exemple: la integraci6 sO-
cio-educativa de les segones
generacions d'irnmigrants).

h) La incentivaci6, rnitjancant
beques i premis, de treballs en
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aquesta direcci6 a fi d'impulsar
-entre altres possibles- les recer-
ques esmentades o relaboraci6
d'abundants materials basics per
al nostre professorat (des d'uni-
tats didactiques desenvolupa-
des fins a credits variables in-
terculturals per a Secundaria,
passant per Ilibres de text exem-
plif icadors).

i) El recolzament a determi-
nades institucions o organismes
que contribueixin a complemen-
tar extraescolarment la tasca inicia-
d a als centres d'ensenyament
en pro d'una educaci6 intercul-
tural. Estem pensant, per exem-
ple, en accions centrades en la
formaci6 de pares (minoritaris i
majoritaris) o en la polifacetica
educed() intercultural no formal
dels nens.

Ara be, reduced() intercul-
tural no pot ni s'ha de reduir al
marc escolar. Corn que equella
consisteix en la resposta edu-
cative que precisa la nostra rea-
litat social culturalment plural,
correspon a la societat global i
a cadascuna de les seves ins-
tancies particulars (des dels per-
suasius mitjans de comunicaci6
de masses fins a les unlversi-
tats, incloent-hi la decisive ac-
Gig de les nombroses ONGs),
ocupar-se d'aquesta necessitat
actual amb una intensitat similar
a la que avui presta a altres as-
sumptes importants tarnbe d'in-
teres fonarnental (salut, medi am-
bient, etc.). En aquest sentit, sug-
gerim algunes accions precises.
encara que nomes a titol illus-
tratiu:
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a) Les Facultats d'Educaci6
i les Escoles Universitaries de
Formed() del Professorat -espe-
cialment, encara que no exclu-
sivament- tenen, en aquest camp,
un protagonisme insubstitulble i
privilegiat. Entre d'altres sugge-
riments, podem proposar: 1) la
inclusiO de materies (obligatOries
i optatives) centrades en la cape-
cited() inicial del nostre profes-
sorat; 2) la creed() d'una espe-
cialitat, sota el titol que es con-
sideri més encertat, centrada en
la prepared() d'experts en Edu-
caci6 Intercultural; " 3) la pro-
mock) de Cursos de Postgrau i/
o Masters amb prop6sits ben di-
versos: formed() d'especialistes
de diverses menes (educadors
d'adults minoritaris, orientadors
escolars, treballadors socials,
tecnics interculturals en m.c.m.,
capacitaci6 de formadors) i for-
med() permanent del prof esso-
rat actiu; 4) el conreu d'una at-
mosf era universitaria saludable-
ment sensible als valors gentlins
de la interculturalitat a través
d'activitats «culturals>, universi-
taries serioses i, per aix6 ma-
teix, acuradament seleccionades;
5) el foment de linies de recerca
i de cursos de doctorat entorn
de la nostra ternatica; 6) la col .labo-
rack) active amb altres organis-
mes ex-terns i a diversos nivells
(conferencies, seguiment d'inicia-

(14) El pdf 01 lelisrne mos prOxirn sense
haver de combregar en absolut amb
cap teoria del deficit cultural... sena
l'especialitat de Pedagogia Tera-
peutica. centrada corn sabern en
l'educacio d'uns nens diferents
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tives, elaboraci6 de Ilibres de
text o altres materials didactics,
etc.). No cal insistir gaire per
entreveure que la qualitat i rex-
pansid de la desitjada Educaci6
Intercultural al nostre pais de-
pen -en un grau prOxirn a l'adju-
dicat a l'Administraci6- de l'es-
forg que la Universitet desenvo-
lupi en els anys venidors per
fomentar i incentivar, a través
de possibilitats corn les apunta-
des o d'altres paral-leles, la sensi-
bilitat i la competencia professio-
nal dels agents que han de tre-
ballar en aquest ambit en la rea-
litat sOcio-educative diaria.

b) Més breurnent, es pot a-
puntar tarnbe aqui la transcen-
dencia que tindrien per assolir
els objectius d'una educaci6
intercultural ..no forrnal mesu-
res, en principi elativament sen-
zilles, corn ara: 1)intentar que
facultats corn per exemple les
de Ciencies de la Informaci6 anes-
sin irnplicant-se en continguts
curriculars centrats en la nostra
terratica; 2) sensibilitzar i pre-
parar aquests professionals, entre
altres, potenciant tarnbe linies
de recerca, tesis doctorals i Post-
graus o Masters conjunts i inter-
disciplinaris en relaci6 a les es-
mentades Facultats d'Educac;6;
3) aixi mateix, seria decisive la
collaboracid tecnica de peda-
gogs, degudament formats en
educaci6 intercultural, tant en
les publicacions periOdiques corn
en les ernpreses editorials que
dissenyen els Ilibres de text de
l'ensenyarnent obligatori.

c) Corn que ja hem parlat del
protagonisrne crucial que hau-

rien de tenir les diverses ONGs,
o institucions paral-leles priva-
des, Onicament destaquem ara
la conveniencia de potenciar refi-
cede) de les seves actuacions
interculturals a Catalunya a tra-
yes d'una coordinaci6 dels seus
esforgos i objectius. Tot i ser
conscient que aquesta tasca no
es senzilla (entre d'altres raons,
per rheterogeneItat de les se-
ves respectives filosofies de ba-
se) valdria la pena intentar al
maxim aquesta coordinaci6, ja
que s'evitarien duplicacions
d'iniciatives, es cobririen rnillor
les necessitats poc ateses, i es
multiplicaria el seu poder de des- .

pertar la consciencia social en
la direcci6 que desitgem. A més,
estirnern que hi ha una condici6
indefugible que s'imposa a agues-
tes organitzacions: l'esforg que
aquestes institucions han de fer
perque el maxim nornbre dels
seus rnernbres adquireixi una for-
macid sdlida a través de diver-
ses vies (carreres universitéries
oportunes, cursos seriosos,
postgraus, etc.) en un camp tan
propens a racci6 purarnent volun-
teria o deforrnada perillosarnent
per concepcions prOximes als
relativismes culturals facils.

Finalment, no podern con-
cloure aquesta senzilla contri-
bucid sense referir-nos de nou
als professionals de reduced&
Cal insistir que, si més no al
nostre parer, l'educaci6 inter-
cultural nornés tindre exit en el
nostre context si el professo-
rat, de rnanera molt especial,
arriba a percebre-la corn quel-
corn no nornés atractiu, sind as-
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sequible, pragmatic i ütil per a
la tasca educativa quotidiana;
corn quelcom, també, que no posa
en cap perill la cohesi6 sOcio-
cultural de Catalunya si s'entén
i si s'aplica de manera realista
i equilibrada, i corn quel-com,
en poques paraules, indispen-
sable per a la formaci6 d'uns
ciutadans que, sense abdicar de
la propia identitat originaria (si-
n6 que s'arrelen legitimament i
profundament en ella) han d'es-
tar igualment preparats per a
obrir-se a la riquesa prOpia de
la diversitat cultural que ens en-

Paraules clau

Educaci6 intercultural

Catalunya

Immigrant

volta, prOpia d'un mOn pro-
gressivament i irreversiblement
més complex, plural i interde-
pendent; en una paraula: si el
que es desitja as formar joves
adaptats» als temps que ens
ha tocat -dificilment i afortuna-
dament- viure.

Aqui tenim el repte i l'espe-
ranga dels nostres professors,
dels seus alumnes... i dels que,
des de la professi6 pedagogi-
ca, estem cridats a respondre
als desitjos i a les necessitats
dels uns i dels altres.

Educaci6 comparada

Multilinguisme
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Abstracts

En la presente contn- Dans le present arti- In this paper the au-
bucidn, el autor des- cle, l'auteur commen- thor first describes the
cribe en un primer ce par décrire la multicultural social and
momento la realidad realité multiculturelle, educational reality of
multicultural, social y sociale et scolaire Catalonia today. Next
escolar de Cataluna de la Catalogne he makes an appro-
en la actualidad A d'aujourd'hqi. II realise ach. both conceptual
continuaciOn realize ensuite une approche and real, to the efforts
una aproximaciOn con- conceptuelle et. en which are being made
ceptual y, a la vez. meme temps, réelle. in the Catalan context
real de los esfuerzos des efforts actuelle- to put into practice an
que se esten realizan- ment faits pour mettre appropriate form of
do en el ambito cata- en pratique l'éducation multicultural education
Ian a la hora de poner interculturelle dans le Lastly, he presents a
en practice la corres- contexte catalan. En- set of proposals and
pondiente educacien fin, il présente un suggestions for the
intercultural. Fine !men- ensemble de proposi- measures which he
te. presenta un con- lions et de sugges- considers could be
junto de propuestas y lions sur les mesures taken by different so-
sugerencias sobre las que devraient a son cial authorities (admi-
medidas que. a su avis prendre différen- Oistration, universities.
luicio, deberian hacer tes instances sociales NGOs, etc.) to promo-
suyas distintas instan- (administration, univer- te an attractive, balan-
cies sociales (Admi- sites. ONG, etc ) en ced and realistic multi-
nistracien, Universida- vue de promouvoir une cultural education
des, ONGs. etc.) a fin education interculture- against a background
de promover una edu- Ile attractive, equal- as interesting from the
cacien intercultural bree et réaliste en point of view of this
atractiva, equilibrada Catalogne, laquelle attempt as the peculiar
y realista. en un esce- fournit un champ cultural and linguistic
nano de tanto interes d'application particu- configuration of Cate-
pare este intento lièrement intéressant Ionia today.
como es la peculiar pour une experience
con figuracron cultural de ce type en raison
y fingitistica que ca- de sa configuration
racteriza la Cataluna culturelle et linguisti-
actual que particuliére
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Educació intercultural:
una utopia?
Joan M. Girona*

A tall d'introducció

Sembla que a Catalunya estem
avancant molt en la formaciO de
la consciencia de pertinence a
la nostra societat catalana i. al
mateix temps. estem adonant-
nos de l'existencia de persones
i d'alumnes que pertanyen a d'al-
tres cultures. Ja fa segles que
tenim entre nosaltres els gita-
nos, una culture minoritaria que
ha mantingut al Ilarg dels anys
els seus trets caracteristics. En
els darrers temps estan arribant
molts immigrants que procedei-

'Joan M Girona Alaiza es professor
dtGB. llicenciat en HistOria Contemporania
per la Universitat de Barcelona A parts
de 1974 exerceix corn a mestre als barns
del Camp de la Bola de Barcelona (CP
Manuel de Falla) I de La Mina de Sant
Adria del BesOs (CP Jars) El 1983 es
director del centre 1 coordinador de les
Escoles cfAccio Especial de la provin
cia de Barcelona escoles situades en
barns amb condicions sOcio-econerniques
precaries El 1987 dirigeix el Programa
d Eduracio Compensate:Ina del Deparla
merit d'Ensenyarnent de la Generalitat de
Catalunya Ponent iconrdinader de cursos
de tuiru,i ii idieiils .1 !nestle:, pio
lessors sobr e educacso compensatoria
educaciO intercultural Es mestre de Primana
al CP Pit roig de Barcelona des de 1993

Adreca professional Escola Pitrnig
Passatge Alt del Toro 13 08024 Barce-
Ifflia

xen, sobretot, del Magreb I del
Centre d'Africa, sense oblidar-
nos de Sucl:-América i d'alguns
paisos de l'Asia (Pakistan, Xina,
Filipines...). En poques parau-
les. la nostra societat ja es mul-
ticultural. Quina resposta podem
donar a una situaci6 que anira
creixent en un futur prOxim? Podem
avancar vers una educaci6 in-
tercultural?

Abans d'intentar respondre
a aquestes preguntes cal tenir
en compte alguns aspectes que
hi ha al voltant. Aquestes cultu-
res presents a Catalunya s6n mi-
noriteries. La major part d'aquests
immigrants -els que provenen de
paIsos del Tercer MOn I epresenten
el 65% del total- han vingut per
motius econ6mics: la situaci6 al
seu propi pais era preoaria, in-
tenten millorar el seu nivell de
vide venint a Catalunya, venint
a Europa. Actualment Catalunya
ja ha esdevingut Hoc d'estada
definitive per un bon nombre
d'emig rants africans Magreb
Africa Central. Les dificultats que
troben per instal.larse.al seu nou
pais sOn nombroses. Es per aim!)
que moltes veoades aquests
grups rninoritaris queden Immersos
en el mOn de la marginaciO. S'esta-
bleix aixi una releci6 de des-
igualtat amb els autOctons: sOn
menys I estan en condicions de
greus mancances (habitatge, tre-
ball. alimentaciO. higiene. .)

Aquestes families viuen una
situaciO inestable: treball, lega-
litzaciO, higiene. habitatge... I

sobretot pateixen el rebuig. el
tacisme de l'entorn. Tractats

177



Joan M. Girona

a aquestes persones se'ls fare
molt dif foil integrar-se.

Malg rat que el terme integraciO
sigui tecnicament poc precis i

poc operacional, aqui volem donar-
I i un sentit que eviti confondre'l
amb el terme assimilació. Utilit-
zant una de les accepcions de
la Gran Enciclopedia Catalana,
integracid suposa la participa-
ci6 dels individus en la societat
de que formen part. 0 sigui, que
tothom tingui les mateixes opor-
tunitats d'accedir als recursos
existents.

Els comportaments racistes
de la majoria de la poblaci6 d'ar-
ribada els impulse a tancar-se
en ells mateixos i a una neces-
sitat de defensar la seva iden-
titat amenagada, a augmentar
els senyals de distinciO. Molts
musulmans practiquen mes la
seva religi6 aqui que al seu pais
d'origen. Es podrien evitar ac-
tituds fonamentalistes amb una
altra diner-nice de relaci6. Si aquells
que les practiquen se sentissin
acollits dins de la societat ca-
talana i hi poguessin participar
corn la majoria de la poblacie,
i si poguessin accedir amb igualtat
de condicions a l'habitatge, al
treball, a la sanitat, a l'ensenya-
ment. als altres serveis socials,
podriem parlar de relacions po-
sitives entre els autOctons i els
nouvinguts, podriem parlar d'inter-
culturalitat.

Els fills d'aquestes families
viuen en la seva faceta d'alumnes
totes les repercussions de la si-
tuacid inestable dels seus pa-
res. La seva situaci6 social es
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greu te una gran incidencia en
els rendiments academics. Cal
tenir en compte que, segons dades
de la UNESCO, la influencia edu-
cative de l'escola, dels centres
escolars, es nornes d'un 20%. El
30% correspon a l'entorn i el
50% a la familia.

Des d'un punt de vista edu-
catiu hauriem de deixar de pensar
la seva educaciO corn un deficit.
Mies aviat els hem de veure corn
diferents. Si acceptem les di-
f erencies culturals, si acceptern
el rnulticulturalisme de la nostra
societat i de les nostres esco-
les, podrern avenger vers una
educaciO intercultural. Podrem
elaborar propostes educatives
que tendeixin a una societat
intercultural. Les diferencies cul-
turals son nornes un aspecte de
la diversitat present a l'escola.
Potser sOn les mes evidents, perO
qualsevol proposta educative que
vulgui donar-hi una resposta ha
de contemplar tota la diversitat.
Moltes vegades s6n mes grans
les diferencies entre alumnes de
la mateixa culture.

Hauriem de ser capacos d'en-
tendre la diversitat corn una ri-
quesa del col.lectiu. La diversi-
tat no es una dificultat per a la
relacib entre les persones: horn
s'enriqueix tractant persones di-
f erents. Si tots f Ossim iguals seria
una perdua. No parlem de la
necessitat de la biodiversitat a
la nature?

Malgrat els que afirrnen que
encara estem en un proces de
recuperaci6 plena de la culture
catalana i alerten dels perills de

-
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voler integrar novas persones tan
diferents culturalment, hem de
pensar que en les condicions
actuals (i de futur immediat) la
vitalitat de la cultura dominant
dependra de la capacitat d'es-
tablir intercanvis amb les cultu-
res minoritaries. Les cultures no
estan estancades, van canviant
dia a dia. La nostra cultura ha
anat variant al Ilarg del temps i
aixi continuara. No cal recordar
la munió d'emigrants que han
arribat a Catalunya al Ilarg de la
histdria. La nostra cultura actual
és fruit de tots ells, de les inte-
raccions de tots. Els nouvinguts
actuals tambe aportaran la seva
part a aquest engranatge his-
tbric. Si la cultura dominant es
tanques, a la defensiva, els rics
intercanvis no es produirien amb
tranquil-litat i harmonia. Es pro-
duiria un trencament a la socie-
tat, la qual cosa seria perillosa
i negativa per a tots: per als
nouvinguts i per als autOctons.

El mateix pot succeir a nivell
educatiu. La presencia d'alumnes
de cultures diferents creix. En
els darrers anys ha augmentat
la demanda d'escolaritzaciO per
part d'infants pertanyents a mi-
nories etniques. Els gitanos ja
s'han convencut de la necessi-
tat d'anar a l'escola i hi van cada
dia més (superen els 8.000 a
Primaria), els estrangers aug-
menten cada dia que passa (uns
12.000 a Primaria, set mil dels
quals provenen de palsos po-
bres). Alhora es produeix entre
les families autdctones una ten-
dencia a treure els seus fills d'a-
quells centres que escolaritzen

un nombre significatiu d'aquests
alumnes. Les dues tendencies
acumulen els seus efectes i po-
driem trobar-nos, els propers anys,
amb escoles ocupades majori-
tariament per alumnes de les ca-
racteristiques descrites tot i que
no correspongui a la composi-
cig del barri .o la localitat on
estan situades.

Escola i societat

Les respostes dels sistemes
educatius davant les demandes
de nous col decti us recorren
habitualment un circuit en qua-
tre etapes:

1. Es reconeix el dret que
tenen a l'escolaritzaciO.

2. Sels escolaritza a part,
amb professorat especialista.

3. Sels Integra a l'escola or-
dinaria.

4. S'intenta una educaciô per
a tots: una educació en la diver-
sitat.

Aquest circuit s'ha recorre-
gut, per exempla, amb els infants
gitanos i amb els alumnes amb
handicaps fisics o pslquics (ne-
cessitats educatives especials).

La resposta dels sistemes edu-
catius que hem esquematitzat
en aquest circuit es un reflex de
la resposta de la societat da-
vant els diferents" a la cultura
majoritaria D dominant.
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El primer nivell de resposta
implica una assimilaciô, implica
que els grups o cultures mino-
riteries son acceptats si s'adapten
als trets culturals dominants: Ilen-
gua, valors, comportarnents so-
cials...

L'escolaritzaciO a part repre-
senta acceptar els trets cultu-
rals d'una minoria perb oferint-
los unes vies paralleles d'es-
colaritzaciO. Sembla que es re-
conegui el dret a la propia iden-
titat perO sels segrega. Els primers
intents d'escolaritzar els infants
gitanos a les aules-pont respo-
nien a aquesta posici6.

La integraci6 a l'escola per-
met superar la segregaciO. Hi
ha igualtat per utilitzar els ma-
teixos recursos culturals, per anar
a les mateixes aules i tenir els
mateixos professors que tots els
altres alumnes.

L'educaciO per a tots voldra
dir que es contempla la diver-
sitat com un valor que mereix
respecte i no com un deficit que
cal compensar. Va adrecada a
tots els alumnes de l'escola o
del centre, tent se val quina sigui
la seva cultura. Es una educacib
antiracista.

Podriem posar unes parau-
les-clau a cada etapa. Serien: 1,
reconeixement de les diferen-
cies; 2, respecte: 3, valoraciO:
4 desig d'intercanvi.

Aquestes etapes no sempre
es recorren cronolOgicament. Po-
dem trobar- les totes o unes quantes
alhora. Aixi ho veurem si estu-
diem una mica les respostes que
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els centres educatius del nostre
pais estan donant a la presencia
d'alumnes d'altres cultures a les
seves aules.

Trobarem un percentatge petit
d'esco:es amb un rebuig actiu
als alumnes diferents. Horn creu
que molesten a l'escola, que tenen
uns deficits que l'actuaciO del
rnestre no pot superar. Per tant,
se n'evita la matriculaci6, sels
castiga sovint, fins i tot amb ex-
pulsions temporals, sels avalua
negativament de forrna sisterna-
tica, se n'afavoreix la sortida de
l'escola corn més aviat millor.
Segons l'estudi de Tomas Calvo
Buezas, al nostre pais hi ha un
7% de mestres i professors amb
actituds de racisme actiu que,
si depengues d'ells, expulsarien
els gitanos i els estrangers. La
majoria de la poblaciO té acti-
tuds de racisme passiu. Apar-
tar-se del negre o del gitano al
metro, no matricular els fills a
les escoles on hi ha infants dife-
rents, no voler que visquin prop
nostre. No s'actua activament
en contra d'ells (persecuciO, vio-
lencia, cremar cases...) pen!) hi
ha un clar rebuig passiu.

Un percentatge més alt d'es-
coles accepten tots els alurnnes
siguin corn siguin. PerO sels aten
a tots de la mateixa rnanera, el
professor no té en compte les
diferéncies dels alumnes de la
seva aula. Explica les rnateries,
posa treballs, avalua, exigeix a
totsigual... Per tant, qui pot seguir,
segueix, qui pot aprendre, apren
i qui no, moltes vegades es con-
verteix en absentista.
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En un tercer estadi trobem
aquells centres que es prenen
la diversitat seriosament i inten-
ten atendre cada alumne amb
una pedagogia personalitzada.
Horn utilitza arnb imaginacio els
recursos de la prOpia escola i

aprofita els assessoraments i ma-
terials que ofereixen els serveis
educatius.

El quart estadi seria aplicar
una educaci6 intercultural que
assumis plenament la diversitat
social i individual en el projecte
educatiu de centre (PEC). Ente-
nern per educaci6 intercultural
aquella que té en compte les
diferencies dels alumnes, que
no pretén una igualtat tebrica,
que aprofita la riquesa de les
diterencies interpersonals, que
propicia una relaci6 entre els
alurnnes de manera que s'aprofiti
el bo i millor de cada un.

No volem dir que aquests nivells
es donin de manera tancada a
cada escola. Dins un mateix centre
pcden donar-se diferents nivells
d'acceptaci6 o rebuig segons el
cicle o nivel!, tot depen de les
actituds dels professors. Obvia-
ment, els dos primers nivells de
rebuig sOn pedagOgicament ne-
gatius per a tots els seus alum-
nes. Els nens diferents se sen-
tiran clarament rebutjats i la resta
tindre una visi6 molt parcial, tan-
cada, de l'educaci6. Les acti-
tuds, valors i normes nn seran
els que proposa el Disseny Cur-
ricular vigent.

No podem dir que la respon-
sabilitat d'aquests comportaments
sigui exclusive dels treballadors

de l'ensenyament. Les adminis-
tracions tenen la seva part de
responsabilitat. Una part quali-
tativament molt important. No hi
ha una politica concrete. El govern
de la Generalitat va aprovar un
pla lnterdepartamental d'Atenci6
a la Immigraci6, pert) no s'acabe
de dur a la practice. El Departa-
ment d'Ensenyament disminueix
els recursos que reservava fins
ara a aquesta problematica (pro-
fessors, assistents socials, cur-
sos de formed& beques...). Els
ajuntaments no semblen gaire
preocupats per donar els ser-
veis que els pertoca. Cal es-
merger esforcos per animar els
mestres i professors. Pensem que
en aim) rau un paper molt impor-
tant a fer per part de les admi-
nistracions que hi tenen compe-
tencies. El prof essorat dels cen-
tres educatius de casa nostra
necessita recursos, formaci6 i

flexibilitat. Si no hi ha una
Utica clara orientada a facilitar
la integraci6 (recursos iguals per
a tots, donar les mateixes opor-
tunitats a tots), tindrem els pro-
blemes d'adaptaci6 i margina-
ci6 que tenen a d'altres paIsos
europeus.

L'educacló intercultural

HistOricament els programes
d'educaci6 intercultural que es
duen a terme en alguns paIsos
europeus han nascut a partir
d'actuacions de compensatOria.
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A Catalunya aquests programes
s'iniciaren l'any 1983 amb l'objectiu
de compensar els deficits que
presentaven els alumnes gita-
nos que s'escolaritzaven a cen-
tres ordinaris. Avui tenim en situa-
cid) de marginaci6 greu un 25%
de l'alumnat gitano i una part
dels nens i nenes que provenen
de paIsos pobres. L'objectiu de
la Compensatdria era animar els
centres educatius a avenger vers
una eclucacid intercultural que
tingues en .compte les diferen-
cies i no els deficits. Una edu-
caci6 que valorés la riquesa de
les diferents cultures presents a
raffia.

Una educaci6 intercultural tindre
implicacions curriculars:

1. Les necessitats especifi-
ques dels alumnes de les mino-
ries etniques.

2. Necessitats de generar ac-
tituds positives vers la diversitat
de tots els alumnes.

3. Estrategies per combatre
les actituds discriminatdries.

Cal atendre les necessitats
que presenten aquells alumnes
que provenen d'altres palsos o
cultures, d'aquells que viuen en
l'anomenada cultura de la po-
bresa o de la marginaci6. Pere)
hem de tenir en compte les actituds
de tots els alumnes. Ajudar els
de casa nostra a acceptar els
nouvinguts. Hem de pensar i pre-
parer estratégies metodolOgi-
ques i recursos didactics per a
tots els alumnes de l'escola. No
nornés per a uns quants, encara
que ens sembli que ho neces-
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siten molt La disc iminacid po-
sitive, a la liarga, es una verita-
ble discriminaci6.

Es important fer notar el que
s'ha anomenat curriculum ocult.
Els Ilibres de text que s'utilitzen
a les escoles d'aquest pais (i de
la majoria de paisos europeus)
no tenen en compte les cultures
minoriteries dels paIsos no oc-
cidentals, ni tan sols la culture
gitana present a Europa des de
fa 500 anys. Les poques refe-
rencies d'aquestes cultures que
hi apareixen sdri ref erencies ne-
gatives, pejoratives o estereo-
tips. Es un aspecte a valorar a
l'hora de pensar l'actitud perso-
nal, moltes vegades inconscient,
que ens fa actuar amb els es-
tereotips que, al llarg dels anys,
la ideologia dominant ens ha im-
buit. El professor haure d'estar
amatent a no deixar-se influir
per aquests prejudicis i a corre-
gir les diferencies explicites i

implicites dels Ilibres.

Actualment les escoles de
Catalunya s'han de plantejar corn
atendre correctament els alum-
nes que arriben d'altres palsos
i els gitanos de casa nostra que
mantenen les seves formes cul-
turals mil.leneries. No es tracta
encara de dur a terme una edu-
caci6 intercultural a tots els ni-
yells (segurament es utdpic in-
tenter fer-ho avui, les resisten-
cies de tot ordre: professorat,
families autOctones, administra-
cions... ho farien molt dificil),
pert, si fer aquelles adaptacions
curriculars que convenen per es-
colaritzar aquesta mainada (en-
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tre d'altres, més de 8.000 gita-
nos, 12.000 estrangers...).

Al nostre entendre caldria:

elaborar projectes globals
(PEC i PCC -projecte curricular
de centre-) que contemplin l'aten-
ci6 a la diversitat social i cultu-
ral

adaptar el curriculum a les
necessitats d'aprenentatge de
tots els alumnes

elaborar materials didac-
tics

pensar innovacions meto-
dologiques i organitzatives

buscar nous criteris per ava-
luar

aconseguir informacid so-
bre cultures diferents

promoure estrategies que
afavoreixin l'assistencia continua-
da a l'escola. Aix6 vol dir tenir
en compte els problemes de l'en-
torn: habitatge, treball, UM-nits
de legalitzaci6, Ilei d'estrangeria,
validesa dels titols academics
dels no espanyols...

afavorir la collaboraci6 en-
tre l'escola i la f amilia

proporcionar formaci6 ade-
quada per als mestres i profes-
sors

El mes important, per& Os
organitzar l'ambient del centre
educatiu, que l'alumne se senti
ben acollit. Per tant, se l'escolant-
zara amb els de la seva edat,
sense tenir en compte el seu
nivell de coneixements acade-
mics. L'aula ha d'estar organi-

tzada de manera que faciliti el
contacte entre tots els companys.
El PEC ha de contemplar la in-
corporaci6 dels alumnes nouvin-
guts corn un element del tracta-
ment de la diversitat a l'aula.
L'alurnne ha d'associar el catala
corn la Ilengua viva del centre
educatiu. Els primers mesos
d'assistencia el tutor ha d'insistir
en les normes, les actituds, els
habits, i deixar per mes enda-
vent les nocions i els concep-
tes. Les normes de convivencia
o de disciplina han de ser flexi-
bles per facilitar l'adaptaci6 del
nouvingut al funcionament de l'es-
cola catalana.

Un recull de les opinions dels
mestres de les escoles que in-
tenten atendre la diversitat ens
fa veure una serie d'avantatges:

una actitud dels alurnnes
favorable a acceptar les diferen-
cies dels companys

un major interes per apren-
dre

el professor te un camp ampli
per elaborar les programacions

es fécil atendre els nivells
diferents que hi ha a cada aula

I tambe inconvenients:

alguns professors diuen que
el nivell general del grup baixa

apareixen molts nivells di-
ferents dins el grup classe

el professor te mes feina
perque ha de fer diferents adap-
tacions curriculars

Es constata que costa tren-
car amb la illusi6 del grup ho-
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mogeni Acceptar el grup hete-
rogeni no és feed Malgrat tot
ens agradaria insistir que la di-
versitat no és una novetat dels
nostres dies. Tot grup d'alumnes
sempre ha estat un grup de per-
sones diferents, encara que tots
fossin del mateix poble, eclat.
Ilengua i capa social. Avui hi ha
més diversitat a les aules per-
que l'ensenyarnent s'ha genera-
litzat. Avui tots els infants tenen
un Hoc a l'escola. Fa vint-i-cinc
anys, els gitanos, els alumnes
amb necessitats educatives es-
pecials, els estrangers, no eren
presents a les aules.

En el tons. pero. nornés es
tracta de proporcionar una bona
educaciO i Mstruccid a TOTS els
alumnes. Aixi de senzill i aixi de
dificil. No es tracta, corn hem
vist, d'organitzar una area de la
diversitat o d'interculturalisme
Diversitat i interculturalisrne han
de ser presents a totes les arees.
El problema no és corn educar
o mstruir els alumnes que per-
tanyen a minories etniques. sinb
corn educar tots els alurnnes.
Sena desitjable que la multicul-
tura fos l'objectiu central d'una
educaciO per al segle XXI Ara
be. si continuaven creixent els
cornportaments racistes i xeliCifobs
a Europa. el desig es convertiria
en una necessitat

Una manera de prevenir el
raoisme pot ser l'educaciO en la
diversitat Un dels motius dels
comportarnents racistes és el
desconeixement de l'altre, de la
bva cultura. dels seus costurns
L 'escola pot posar el seu gra de
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sorra per una societat de futur
no racista El terna te force im-
portencia. Si les tendencies
exposades a la introducciO no
es frenen, aviat tindrem escoles
ghetto on nornés s'escolaritzaran
alumnes amb condicions sdcio-
econorniques preceries. Agues-
ta situaci6 seria una font de con-
flictes en el futur. El paper de
les institucions educatives no és
suficient per canviar unes ten-
dencies de tota la societat. Cal-
dria evitar que aquestes fami-
lies es concentressin en uns de-
terminats barris de les nostres
ciutats: problernes d'urbanisrne
i de politiques d'habitatge fan
dificil evitar-ho. Caldria influir sobre
l'opiniO pOblica perque deixés
de veure l'estranger corn un ene-
mic, corn un rival, corn quelcorn
perillOs.

A nivell d'ensenyament cal-
dria elaborar uns criteris de ma-
triculacio d'adrnissid d'alurnnes
que, sense perjudicar els alum-
nes gitanos i estrangers, n'evités
la concentraciO i posterior ghet-
titzacid". Podriem aprendre del
que ha passat i este passant a
d'altres paisos europeus, ara que
a casa nostra els alumnes immi-
grants encara sOn pocs (1,50/0 a
Prirneria). Les perspectives de
futur stm més aviat pessirnistes.
Les politiques europees estan
elirninant les fronteres interiors
d'Europa, pert reforcen alhora
les exteriors Aixi no és estrany
que la poblaciO tingui cornpor-
taments de caire racista.

LeducaciO intercultural ens
ha de fer tocar de peus a terra



Multiculturatisme

Posem un exemple de fora les
nostres fronteres per no ferir
susceptibilitats. Es molt interes-
sant que les escoles franceses
tinguin en compte la diversitat
cultural que representen.els alge-
rians, els centrafricans, els por-
tuguesos... per() és perillOs mentre
s'oblidin de les cultures corsa,
basca, bretona, occitana o ca-
talana, tambe presents al terri-
tori de l'Estat trances. Seria perillOs
que preocupats per les "grans>,
diferencies entre els estrangers

nosaltres, ens oblidessim de
les diferencies entre els alum-
nes catalans: origen social, fa-
miliar, nivell econOmic, capaci-
tat intellectual, actitud vers els
aprenentatges... Seria perillOs obli-
da r -nos -corn ho estem fent- de
les formes culturals rurals.

Per recolzar els aspectes
d'educaci6 intercultural podem
recordar, entre d'altres, la di-
rective del Consell d'Europa de
25/07/77 (sobre l'escolaritzaci6
dels fills de treballadors emi-
grants) que recomana als Estats
membres que s'ensenyi la Ilen-
gua del pais d'acollida, que es
garanteixi la formaci6 inicial i

permanent dels professors que
els atenen, i que es promogui
l'ensenyament de la Ilengua ma-
terna i de la culture d'origen
Directive que pot servir corn a
minims per comencar a treba-
llar.

Promoure l'ensenyarnent de
la Ilengua materna i de la cultura
d'origen es quelcorn que es tro-
ba a les beceroles. Potser cal-
dria pensar en la possibilitat de
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proporcionar l'ensenyament en
la Ilengua d'origen: aixb sembla
impossible ara corn ara. Si que
sembla possible proporcionar
classes complementarieF, de lien-
gua materna a les escoles de
Primaria. Tambe seria possible
que a Secunderia s'oferissin,
dins l'oferta de Ilengues estran-
geres, els idiomes de parla ha-
bitual dels alumnes matriculats
al centre. Aquestes oportunitats
no malmeten ni endarrereixen la
integraci6 a Catalunya. Es més,
sense conservar la prbpia iden-
titat sera molt dificil que facin el
Ilarg proces d'adapiaci6 pro-
gressive al pais d'accIlida -un
proces que pot durar tota una
vide.

Aspecte important: l'educaci6
intercultural exigeix formaci6 per
als mestres i professors que aten-
guin aquests alumnes. En un primer
estadi cal incidir en les actituds
del professorat: obertura i flexi-
bilitat per valorar i respectar allO
que és diferent, per evitar qual-
sevol tendencia a desqualificar
o marginar per motius d'etnia,
religi6, costums, color de pell...
Pert) cal passar, aviat, a un segon
estadi on es contemplin les tec-
niques i estrategies necessaries:
organitzaciO, continguts, gestiO
de recursos. La formaci6 ha de
fer veure que la diversitat és una
riquesa I no un problema. Els
mestres i professors en actiu no
han rebut l'adequada forrnaci6
per atendre aquest alumnat nou.
Aqui tambe rau una responsabi-
litat important de les Adminis-
tracions. Proporcionar formaciO
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linformaciO, recursos adequats,
condicions de treball honroses,
animar i donar suport a les ini-
ciatives dels que ja estan treba-
Ilant en aquest camp. No se'ns
escapen les dificultats de les
Administracions per actuar de-
cididament en aquesta linia. Els
qui tenen responsabilitats de go-
vern han de respondre davant
dels seus electors i avui la majoria
de la poblaciO no és favorable
a les mesures en favor dels im-
migrants i dels gitanos.

Per acabar

Es dificil imaginar que la
implantaciô de l'educaciO inter-
cultural sera un exit. Ja hem vist
que avui no hi ha gaire gent inte-
ressada i/o animada a fer-ho.
Els vents de les nostres socie-
tats europees bufen en direcciO
contraria. Es dificil pensar que
una part petita d'aquestes so-
cietats, les institucions educati-
ves, podran frenar-ho. Amb un
20% d'influencia la nostra force
es limitada.

Malgrat les dificultats que a
nivell institucional o d'amplis sec-
tors s'implanti una educaci6 d'a-
quest tipus, es possible que col-
lectius de professors, de mes-
tres, de ciutadans. tirin enda-
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vant actuacions decidides de cal-
re intercultural. Es bo que des
de les universitats s'ajudi a a-
quests sectors amb estudis i in-
vestigacions que aportin els ele-
ments tedrics i tebrico-practics
necessaris.

Malg rat que la presenci a
d'immigrants a casa nostra si-
gui encara petita (un 4% de la
poblacia actual), el tema no es
insignificant. La immigraci6 crei-
xere. I, sobretot, si volem viure
un iutur de convivencia i de tole-
rancia, cal que tots els infants
del nostre pais s'eduquin en cen-
tres escolars on es visquin ple-
nament les actituds (contempla-
des al Disseny Curricular pres-
criptiu) de tolerancia, respecte
a les diferencies i antiracisme.
Si no ho aconseguim, el futur
que ens espera pot ser molt des-
agradable.

Paraules clau

Educaci6 compensatOria

Educaci6 intercultural

Assimilaci6 lntegraci6

Racisme

Acolliment

Difeiencia cultural
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Abstracts

Cataluna es ya una La Catalogne est dela Catalonia is already a
sociedad multicultural. une sociéte multicultu- multicultural society:
pues las escuelas ca- relle: les ecoles cetera- Catalan schools admit
talanas reciben alum- nes accueillent des pupils from different
nos de diferentes cul- &eves de differentes cultures (Gypsies and
turas (gitanos y extran- cultures (gitans et foreigners). The action
jeros) La actuacien de etrangers). L'action des of educational centres
los centros educativos centres éducatifs doit has to be seen as part
ha de contemplarla toutefois etre of the general situation
dentro de la situacien gee dans le cadre de of society and the
general de la sociedad la situation generale de country. The problems
y del pais. Los proble- la societe et du pays, and conflicts that
mas y conflictos que car les problemes et people from cultures
las personas de cultu- les conflits provoques different from the majo-
ras diferentes a la ma- au sein de la societe rity culture cause for
yontarra provocan en catalane par la presen- Catalan society have
la sociedad catalana, ce de personnes ayant repercussions in
tienen su repercusiOn une culture differente schools.
en las escuelas. de celle de la rnajonte Teachers are starting to
Los maestros y prole- ont une repercussion make tentative intercul-
sores inician I,mida- dans les ecoles. tural experiments in
mente algunas expe- Les maitres et les pro- schools. There are diffi-
riencias de tipo inter- fesseurs engagent timi- culties: resistance by
cultural en las escue- dement quelques expe- families, sectors of the
las e institutos. Hay riences de type inter- teaching staff, society
dificultades y resisten- culturel dans les eco- in general and the edu-
cies por parte de las les et colleges, mais C cational administration.
laminas, de sectores y a des difficultés. La The subject is a serio-
del profesorado. del reticence des famines, us one Our action.
entorno y de las adrni- de certains secteur; du whether we accept
nistraciones educativas corps enseignant, de people who are diffe-
que lo dificultan l'environnement et des rent or adopt racist
El asunto es seno administrations educati- attitudes will influence
Nuestra actuaciern ves ne facilite pas les the future of our
(aceptacien de los di- choses Or il s'agit le schools and OUI social
ferentes o actiludes d'un probleme seneux. conviviality. Either
racistas) influire en 01 L'attitude adoptee face ghetto schools for
luturo de nuestras es- a ce probléme. accep- people who are Mlle-
cuelas y de nuestra tation des differences rent and in a precario-
convivencia social 0 ou attitude raciste. us economic situation
escuelas ghetto pare aura une influence sur (Gypsies and immi-
los diferentes con si- le futur de nos ecoles grants from the Third
tuaciOn econ6mica pre- el sur le chalet social World) or intercultural
cane (gitanos y extran- Ou ecoles ghettos pour education for ALL pu-
jeros del tercer mun- les enfants -dale- pils (local or new arn-
do) o educaciOn inter rents-, venant d'une vats)
cultural para TODOS famine ayant one sifua-
los alumnos (autocto- lion econnmique pré-
nos y recieri llegadot,) cage (gitan . etrangers

du tiers-monde). ou
education interculture-
Ile pour TOUS les
Cleves (les nationaux
comme les nouveaux
arrives)
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Un projecte
intercultural. Una ne-
cessitat a rescola?
Xavier Montagut*

Quan preguntes als alumnes
si han parlat alguna vegada en
prof unditat amb un immigrant,
si saben alguna paraula en arab
o qualsevol altra pregunta sern-
giant, descobreixes que, en ge-
neral, tenen un gran desconei-
xement de les minories etniques
que viuen a la nostra societat.
Tanmateix. tots tenen unes opi-
nions o imatges creades dels
altres fortament arrelades.

Reflexionar sobre d'on venen
aquestes opinions i corn s'han
format pot endinsar-nos en l'edu-
caci6 intercultural.

Les conclusions a que arri-
ben les diferents enquestes d'ac-
tituds. malgrat les prevencions
amb qua s'han d'agafar els resul-
tats d'aquesta mena d'enquestes.
no difereixen gaire de les con-
clusions a qua s'arriba amb el

Viet MOrliagUi GUIX Professor
cl'Enr.ef,yalreol Socundarf Parocfpa ici
citterene:, entaatt, t:ent,e ;',nfun de lkiew iii
tasquos relacionades amb I educacw in-
tercultural educac,o pel desem,olopa
ment Economist:3

Desonvolupa ci sou fieball a ! IFP
Proverwaha C.. Saul Pli. X t.,./n L Hosomot

erjof

treball directe amb els alumnes.
Sense aprofundir en el grau de
precisiO d'aquestes enquestes.
sembla possible utilitzar les seves
conclusions corn un indicador,
si mes no, clels grans trets.

Una d'aquestes conclusions
generals es que els estereotips
i els prejudicis dels alumnes no
sOn gaire diferents dels de la
societat adulta. Caldra, doncs.
donar una ullada al conjunt de
la societat. Nomes amb una visiO
superficial ens adonem que les
dif erencies i les desigualtats
econOrniques, socials i politiques,
en definitive, les desiguals rela-
cions de poder entre diferents
grups humans, sOn una carac-
teristica de les nostres socie-
tats. Diferancies i desigualtats
que tenen una distribuci6 geo-
graf ica que molt sovint coinci-
deix amb la diversitat de cultu-
res. Tenim, doncs. una base ma-
terial que es retroalimenta amb
una jerarquitzaciO de les dif e-
rents cultures

Quins tipus d'idees hi ha davant
d'aquesta jerarquitzaciO de les
cultures o Otnies? Algunes pos-
tures porten la justificaciO de
les desigualtats a l'extrem. AixO
durant el segle passat i la pri-
mera meitat d'aquest segle es
va expressar amb teories racis-
tes. Avui, tant pels avencos dels
biOlegs corn pel desprestigi social
que aquestes teories arrosse-
guen. especialrnent des del geno-
cidi jueu a la Segona Guerra Mun-
dial, és dificil trobar un racisme
fonamentat en la biologia. No-
mes alguns sectors molt petits
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defensen obertament teones ra-
cistes. I aquests ho fan no tant
sobre una base de desigualtats
biolOgiques sin6 sobre el que
molts autors anomenen «fonamen-
talisme cultural-. Aquest atribueix
a les cultures caracterfstiques
d'immobilitat i tancament més
prOpies de les Ileis biolOgiques
que de les constrUccions his-
tOriques.

Tambe les idees que fan de
la tolerencia i la solidaritat una
postura active amb arrels pro-
f undes i capaces de condicio-
nar fortament totes les actua-
cions de les persones, s6n avui
postures d'una minoria en la nostra
societat.

La immensa majoria de la
nostra societat, i per tant dels
nostres alumnes, most,a una pos-
tura ambivalent en que conviuen
grans principis morals (solidari-
tat, tolerencia...) amb prectiques
sovint competitives, insolideries
i individualistes. La resposta ja
tOpica de -jo no s6c racista, pert)... -
reflecteix amb precisi6 la doble
moral d'aquesta culture majori-
teria pel que fa als «altres-. Ningtj
no Os racista, si mes no en el
terreny de les grans declaraci-
ons de principis. Tanmateix, la
culture majoriteria es plena d'ele-
ments que si ho sOn: -Sembles
un gitano-, «No siguis avar corn
unjueu- Els moros sOn de malt iar
La visiO del mOn que habitual-
ment manegem te importants ele-
ments etnocentrics: «paisos des-
envolupats i palsos en vies de
desenvolupament- -tribus indi-
genes on encara no ha arribat la
civilitzaci6- -descobriment d'Ame-
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rice. d'Africa - «la reconques-
ta.... sOn expressions habituals
als nostres Ilibres de text.

Aquesta postura ambivalent
que habitualment pot donar la
impressi6 de ser tolerant pot
transformar-se, davant d'una si-
tuaci6 conflictive, en una acti-
tud obertament racista i xen6fo-
ha. I ho fa amb una velocitat i

amb una radicalitat increibles.
Les noticies que ens arriben d'Eu-
ropa ens parlen del perill d'a-
questes situacions en societats
fins fa pocs anys aparentment
tolerants. Tambe a casa nostra
la construcci6 d'uns habitatges
que han de ser ocupats per gi-
tanos ha creat i crea reaccions
racistes dels veins. Que es pre-
sentin sovint disfressades de rei-
vindicacions veinals, que de cop
i volta surten dels baguls dels
records, no pot amagar la faci-
litat amb que prenen force so-
lucions xentifobes davant de
situacions conflictives. Es ben
cert que la majoria de gent que
no este immersa en aquestes
situacions les rebutja. Pen) aim)
no ens tranquil.litza gaire quan
pensem que els veins de Santa
Perpetua de Mogoda, de Man-
cha Real o del Barri del BesOs
no sOn tan diferents del veins de
qualsevol altre barn o poble. El
que diferencia aquestes situa-
cions es l'aparici6 d'un conflicte
real Per qué hem de pensar que
davant conflictes semblants, uns
altres barris es mounen amb
parémetres do solidaritat en Hoc
de les actituds racistes que veiem
apareixer amb preocupant re-
gulantat?
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Aquestes dades son prou
preocupants perque, fins i tot
amb lectures mes optimistes, cal-
gui fer un treball de prevenci6
a l'escola. Un treball que no pot
consistir nomes a aconseguir que
els alumnes repeteixin uns va-
lors socialment acceptats en els
espais 21". que toca parlar de
valors i que no impliquin en res
les seves actituds practiques.
Significa treballar perque aquests
valors condicionin les actituds
practiques i quotidianes de tots
nosaltres. Aconseguir aquesta
educaci6 en la solidaritat i la
tolerancia arrelada en la prac-
tice quotidiana requereix que en-
globi la totalitat de la practice
escolar.

En aquest sentit, alguns ens
entestem a definir el projecte
d'escola corn intercultural. En-
tenem per tal una escola que es
basi en uns valors practics de
tolenancia i solidaritat, on es valorin
arnb igualtat totes les cultures,
on el dialeg entre les diverses
cultures es consideri corn una
font de coneixements rics i apro-
fundits i on la capacitat de dur
a terme aquest dialeg es consi-
deri corn una part dels procedi-
ments basics del projecte edu-
catiu.

Es possible aconseguir ura
escola amb aquest projecte educe-
tiu? Per respondre caldra tenir
present la societat de la qual
l'escola es part.

El discurs oficial en terrenys
tan deterrninants de la practice
social corn la producci6 de bans
rnaterias, considora la compe-

titivitat i l'af any de lucre indivi-
dual corn un autentic valor que
Os a la base de la creacid de
riquesa per a tothom. Kies enlla
del sentit cormj, els economis-
tes convencionals han desco-
bert unes suposades Ileis econ6-
rniques que fan que la surna de
l'egoisrne individual es tr. nsfor-
mi en benestar per a tothom.
L'escola no es aliena a aquesta
competitivitat individualista en
que es fonarnenta una part im-
portant de l'activitat social, no
Os aliena als valors arnb qua es
treballa a la practice i amb qua,
moltes vegades, actuem els ma-
teixos mestres. Aquells que dins
l'ensenyarnent ens dediquem a
esglaons que es conceben corn
el pas previ al «mercat de tre-
balk hem de rnesurar la quan-
titat d'hores que « perdem par-
lant de valors que, en el millor
dels casos, res no tenen a veure
amb l'obligada competici6 amb
la resta de la societat per acce-
dir als escassos Ilocs de treball
amb que es trobaran els nostres
alurnnes i per a la qual exigeixen
ser preparats. En un curs de COU
podem ensenyar principis coo-
peratius que conceben el teu
guany no corn la perdue de l'altre,
sin6 corn un guany per a tothorn;
per& a la vegada, el que real-
ment s'exigeix que facin els alum-
nes Os preparar-se per un joc de
compelici6 individual de surna
zero on es juguen la possibilitat
d'accedir als estudis universita-
ris que desitgen.

Hem de ser conscients que
una part molt important de la
practica social i escolar ye con-

191



Xavier Montagut

dicionada per valors actituds
que poc tenen a veure amb els
que sustenten un projecte d'esco-
la intercultural.

Una contradicci6 que sem-
bla inexistent per aquells que
sOn capagos de donar suport a
models d'escola multiculturals,
interculturals, etc., i que des-
pres retallen els pressupostos i
mitjans que caldrien per dur a
terme aquests models, o que da-
vant de la realitat d'escoles amb
grups significatius d'alurnnes
d'un origen etnic determinat no
prenen cap mida perque tinguin
classes de la Ilengua i la cultura
dels seus pares i, ans al contra-
ri, la seva preocupaci6 es diri-
geix a recomanar que no es ma-
triculin més d'un 15% de nens
d'étnies rninoritaries en una ma-
teixa escola. Per ser més exac-
tas, hauriem de dir de determi-
nades minories etniques o na-
cionals, ja que no sembla que
la preocupaci6 tingui res a veure
amb col.legis de minories d'altres
nacions corn ralemanya, l'anglesa
o la francesa.

Les coses sOn mes compli-
cades per a aquells que veiem
una gran distancia, quan no una
oberta contradicciO, entre l'escola
que volem I la realment existent.
El primer que et fa qUestionar as
si realment te alguna utilitat parlar
de models d'escola tan allunyats
LI( les realitats Si ho analitzern
des d'una concepciO d'utilitat,
avui molt estesa. que identifica
la utilitat-eficiencia amb els es-
t orcos adrecats a allO que es
aconseguible en un curt termini,
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la resposta es negativa Acon-
seguir una escola realment in-
tercultural, ni es quelcorn acon-
seguible en un curt termini ni és
quelcom aconseguible nornés
des del marc de l'escola. I mpli-
ca importants transformacions en
fa societat que no depenen ex-
clusivament de l'escola. Si, mal-
grat aquestes conclusions, con-
tinuem pensant que té alguna
utilitat definir projectes d'escola
intercultural, haurem d'agafar
una altra perspectiva. Podem pen-
sar que definir cap a on volem
anar no ho fern perque estem
segurs d'arribar-hi, i menys a
curt termini, sinO perque ho veiem
necessari per no perdre l'orien-
taci6 en el cami que estem fent.
Aquesta orientaci6 no garanteix
que estem on el cami més curt
ni tan sols en el millor. Ens asse-
gura, aixO si, una tensi6 perma-
nent entre la nostra practica i el
seu entorn social, entre la nos-
tra practica i els objectius que
desitgem. I alguns creiem que
aquest cami, mas enlla de fins
on arribara, és fructifer en si ma-
teix. Es fructifer perque ens obre
a altres visions amb les quals
enriquir i completar la nostra vi-
siO. Es fructifer perque ens per-
met descobrir nous angles de
conflicte amb el nostre entorn i
enriquir la nostra visiO critica del
mateix. Es fructifer perque ens
porta a una revisit, constant del
nostre propi treball amb la qual
podern detectar errors i apren-
dre noves practiques, i a questa
capacitat d'aprendre de les
contradiccions del propi treball
es imprescindible per ajudar a
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altres persones a aprendre dels
seus propis conflictes. I agues-
ta continua sent, al nostre parer,
la tasca de l'ensenyant.

Des d'aquesta perspective
s'este fent molta feina ütil tant
dins de les institucions corn en
organitzacions no institucionals.
Utilitat no perque situin un nou
paradigma des del qual cons-
truir, aquesta vegada si, una esco-
la critica, solideria, tolerant... sin6
perque augmenten la imprescin-
dible pluralitat de qualsevol pro-
jecte educatiu i generen nous
conflictes a la vegada que pro-
porcionen eines per a una reso-
luci6 positive dels mateixos.

Em semblen especialment
fructiferes tres linies de treball:

Es un fet que a escoles de
deterrninades arees i especial-
ment a Primeria podem trobar ja
una important diversitat cultural
a l'alumnat. Aquest es, al meu
entendre, un recurs molt valu6s
per treballar en una perspective
intercultural. La primera condi-
ci6 es que aix6 no es vegi corn
un problerna que cal lirnitar a un
15%, sin6 corn una font d'enriqui-
ment a la qual s'han de dedicar
els recursos que calguin. Dins
d'aquests recursos i sense ne-
gligir les condicions de treball
del professorat, que continua sent
la peca clau de qualsevol pro-
jecte educatiu, crec que la re-
laci6 professor-alumne, profes-
sor-familia, escola-farnilia, es quel-
corn fonamental. Pere) aquesta
relaci6 no es pot fer tenint en
compte nornes els parametres
culturals d'una banda. I, a l'hora

de generar aquest dialeg, so-
vint ens trobem que una de les
bandes te dificultats culturals per
relacionar-se arnb una escola que
s'inscriu en altres paremetres cul-
turals, dificultats que, molt so-
vint, comencen perque se li parla
en una Ilengua i amb un Ilen-
guatge que no enten. Corn fer
que aquesta relaci6 sigui en doble
direcci6? La soluci6 d'aquest
desequilibri no es pot fer recau-
re sobre el professorat. No se li
pot demanar un coneixement pro-
f und de totes les cultures que es
pot trobar a l'aula, encara que
es positive l'existencia de ma-
terials i temps per apropar-se a
aquests nous coneixements.
que se li pot demanar es prou
capacitat de dialeg per generar
una relaci6 que sigui enriquido-
ra per a totes les bandes. Aquest
desequilibri s'ha de compensar
per un altre Hoc. El recurs per
fer-ho es als mateixos col-lectius
de les minories. Al seu interior
hi ha gent amb capacitat per
ajudar a establir aquestes rela-
cions. Les experiencies fetes a
Europa, i en algun cas excep-
clonal al nostre pais, amb la figura
de l'acompanyant, han estat molt
positives i no nornes en les relacions
amb lescola.

En el cas de molts col.lectius
d'immigrants hi ha professionals
de l'ensenyament que si sels
reconegues la titulaci6 podrien
fer aquestes tasques d'acom-
panyament i a la vegada podnen
introduir a les nostres escoles
altres Ilengues. altres cultures,
a les quals els alumnes d'etnies
minoriteries no haurien de re-
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.a de les quals la resta
'nccrrdriaaprendre Nomes

Peti t. percentatge dels
que Ps dediquen a tre-

.- qobre
-.1 iiaues a la feina d'aques-

,,ni sospito que l'avang se-
qran que ens apropa-

.n adtentic dialeg. I quo
varien-i del monoleg que

h'Arar sent un discurs so-
.. -3rcuituralitat, si per totes

ha e's mateixos inter-

segana :inia de treball
1 c=16 del coniunt del curricu-

,,n del punt de vista de la
cu;tural Diversos es-

Vnr' atpordant el caracter
entiic de la majoria de les

que impartim propor-
... un referent critic impres-

ubie si volem introduir la plurali-
materies que massa

);41-is s'han oresentat corn a
ilopres de veritats Oniques.

cornencen a apareixer
3': didactics que incor-
.iic.;ans de la historia. l'eco-

relacions Nord-Sud.
molt rnEss respectuo-

, qpii) la diversitat I que ba-
'1,i,- sts r;ritocaments en el

renv d'aluuns corrents
inoioqia d algunes clas-

, a aje semblava. tins
terreny exclusiu per a

!orr.pc Mdtprials que per
erlr .irn son pscassns
d.lio.1 r.ri els circuits

,,rd lima de Irehall
10'1.1 !;ornple quo a la
cres, olps de Catalunya.

especialment a Secundana la
diversrtat cultural es signiticati-
vament més petita que l'existent
a la societat. Diferencia que
s'engrandeix quan pensem en
la societat que podem preveure
per al futur Conve, doncs, res-
saltar la insuficiencia d'un apro-
pament a altres formes de viure
partint dels continguts exclusi-
varnent conceptuals. En aquest
sentit podem aprendre d'altres
experiencies I de les solucions
que han trobat per. conciliant
informacia I vivencia. generar
irnplicacia afectiva i donar su-
port al treball sobre actituds
velars. Especialment em sembla
suggeridor ,i[enfocarnent sacra-
afectiu, aprendre en la propia
pen,. , utilitzat en el camp de l'educa-
clip per la pau:

iPoc despres de les prime-
res experiencies dels paisos pla-
ners en educacia per a la pau
I el desenvolupament. nardics i
anglosaxons. es comprova l'apa-
ricia d'un nou tipus d'alumne mo-

capac d'aprendre i me-
moritzar qualsevol cosa, fins i

tot 8116 que horn li ensenyava
sobre les dures condicions de
vida a [Africa. tanmateix, man-
cat d'una concepcia global I solida-
ha del man.

Aviat en comprova que saber
molt sobre una reqi6 de l'anomenat
Tercer Mbn no pressuposava can-
viar mecanicament lad kid perso
nal envers els seus habitants
Per aconsequir aixO darrer cal
que el proces d'aprenentatge par-
teixi d'una entomb empatica. naixia
aixi l'enfocament sOcio-afectiu.
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d acord amb l'expressio de David
Wolsk i Rachel Cohen. que vol
combinar la transmissio d'infor-
maciO amb la vivencia personal
per aconseguir l'apariciO d'una
actitud afectiva

Es tracta d'aprendre a partir
d una ernociO empatica tot bus-
cant l'apariciO de cooductes
prosocials, entenent per pro-
social., les conductes que af a-
voreixen la cooperaciO. el desig
de compartir, simr..qtitzar. etc.
L'empatia, el sentiment de cor-
respondencia concordança amo
l'altre pressuposa seguretat i con-
f ianca en un mateix, aixi corn
habilitat comunicativa verbal ;

no verbal. Per aconseguir-ho es
crea un clima en que cada persona.
corn a individu que forma part
d'un grup. visqui una situacio
empirica, la senti l'analitzi la
descrigui i sigui capac de comu-
nicar la vivencia que li ha cau-
sat."'

A l'educacio intercultural tenim
la sort que si be no sempre la
realitat multicultural a la qual volern
apropar-nos esta present a l'es-
cola, si ho esta a la societat.
existeixen mecanismes per por-
tar-la a l'escola. Experiencies corn
-Els contes de colors- o Vis-
quem la diversitat i totes ague-

f31-,G 1_.

M prf),(,1, '01().:apa,
I

ta-ren., dEiv,,..n\rany,1 ru,ida(
le
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Iles que parteixen Je p
implicacio (leis col lectiut;
minories etniques poden se:
utils per generar emparia :

vacio.

Amb aquestes
ball no aconseguirem kind
la intercultural. pero coin 0
podern anar introduint
corrects d'aire dins de iu
escola. i no oblidem que. a i .p.-
que els avions el vent a cunt. ,
correct ajuda a aixeca: .

en la tasca corn a enseny
hem d'aludar que eisnost,e
nes emprenguin el seup,,.4... ,
amb la maxima autorio....,
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Abstracts

Podriamos definir la Nous pourrions deform. The intercultural school
escuela intercultural l'école interculturelle may be defined as a
como una escuela comme une école fon- scnool based on va-
fundamentada en la dee sur des ye/curs hies of tolerance and
tolerancia y la solida- de tolerance et de solidarity, where all
ridad. donde se vaio- solidarité. o0 toutes cultures are equally
ran con igualdad las les cultures sont mises valued, where the die-
diferentes cultures; sur un pied d'egalite, logue between diffe-
donde el dialogo entre oU le dialogue entre rent cultures is regar-
ellas se considera una les différentes cultures ded as a source of
fuente de enriqueci- est consider-é comme enrichment and where
miento. y donde la une source the capacity for dialo-
capacidad de dialogar d'enrichissement et o0 gue is considered as a
es una parte de los la capacité de Mato- part of the basic pro-
procedimientos basi- gue est considdrée cedures of the educe-
cos del proyecto edu- comme une pante des tional plan. If this mo-
cativo. Si este modelo processus fondamen- del does not shape
no con forma al con- taux du pro/et educe- the entire school we
junto de la escuela. tif Si ce modele ne shall be sermonizing
estaremos predicando s'applique pas a and educating in the
y educando en la do- l'ensemble de l'école. dual morality which is
ble moral tan habitual nous précherons une so common in our so-
en nuestra sociedad y double morale, 51 ha- ciety and in our
en nuestra escuela bituelle dans notre school If. on the con-
Si, al contrano. pen- Societe et dans notre trary. we think about a
samos en un modelo systeme educatif Si. school mode/ that rea-
de escuela que real- au contraire. nous Ily guides practical
mente guie las actitu- pensons a un modele attitudes, we must
des practices hemos d école qui oriente agree that the goal of
de convenir en que el reellement les attitu- an intercultural school
objetivo de una es- des pratiques nous still lies in the distant
cuela intercultural esta devons convenir que future and that, to a
aOn muy lejos y que l'oblectif d'une école great extent, it cannot
en buena mediae, no interculturelle est en- be achieved without a
es posible alcanzar la core trés loin et que profound transforma-
sin una profunda dans une grande me- bon of the society in
transformaciOn de la sure II ne sera pas which the school is
misma sociedad en la Possible de l'atteindre introduced In such a
que se halla inserta la sans une transforma- situation ti,hat sense
escuela En este sr- lion profonde de la is there in defining a
tuaciOn cque sentido Societe ou est inséree plan for an intercultu-
hone definrr u,; pro- 'eco'e Dans ces Loh- .3i set-.00;'
yecto de escuela in- drtions a quoi bon
tercultural9 debnir un projet

a école intercultu,elle
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Temps d'Educació, 13 ir semestre, 1995

Els programes d'immersió primerenca, son
programes diferentsT
Joaquim Arnau*

Els programes d'immersi6 primerenca (PIP) es caracteritzen, a
Catalunya, per un ensenyament totalinent vehiculat en catala, la
Ilengua del pais, des del mateix moment que l'infant (habitualment
de Ilengua familiar castellana, Ilengua majoritaria) inicia l'escolaritat
(3 o 4 anys d'edat, Educaci6 Infantil) fins que acaba el primer cicle
de l'Educaci6 Primaria (8 anys d'edat).

En Ambits corn el Canada, aquests programes han esdevingut,
sens dubte, un dels models mes efectius per a l'adquisici6 de la
segona Ilengua p . escolars, sense prejudici del rendiment aca-
demic en els altres continguts, inclOs el domini de la prOpia Ilengua
(Genesee, 1987). Les avaluacions efectuades indiquen tambe que
aquest programa no crea especials dificultats a alumnes amb capaci-
tats intellectuals i de Ilenguatge per sota de la mitjana i de baix
nivell s6cio-econ6mic (Genesee,1991). Aqui, donada la poca tra-
dici6 avaluadora i certament tarnbe el caracter riles recent de l'expe-
riencia, no disposem de tantes evidencies empiriques per& en linies
generals, es confirmen els resultats obtinguts en aquell indret (Boi-
xaderas, Canal i Fernandez, 1992; Forns, 1993; Ribes, 1993; Serra,
1989).

La ra6 basica de l'arnplia acceptaci6 i difusi6 del PIP al Canada
ha estat l'efectivitat arra) que es desenvolupa la competencia
comunicativa en trances en els escolars angl6fons en relaci6 amb
altres tipus de prograrnes que proposen un ensenyament mes limitat

Laufer es professor del Departament de Psicologia Evolutiva de l'Educacie de
la Universitat de Barcelona I ha treballat Hargament en programes d'immersie en la
recerca en aquest ambit Les %eves publicacions tries rucents sem Arnau J Comet
C Jerra J M Vila I (1992) La Educacien Bilingue Barcelona ICE/Horsori Arnau
J (1994) 'Teacher-Pupil communication when comencing Catalan Immersion Progra
ms Proceedings of the University of Vaasa University of Vaasa Finland

Adreea professional Dopartament de Psicologia Evolutiva i de l'Educacie Campus
do la Vall d'Hebrun Universitat de Barcelona
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en el temps 1, probablement també, menys comunicatiu I funcional
En el nostre context, per6, raons de normalitzaci6 lingulsticaid'integracia
cultural justifiquen, a mes a més, la importancia educativa que ja
tenen i hauran de tenir en el futur més prOxim.

Des del mateix moment d'inici de l'escolaritat, els PIP es pro-
posen aquest doble repte: prornoure la competencia i Ills de la
Ilengua del pais, actituds favorables als valors culturals que repre-
senta, aixi corn la cornpetencia alfabetitzada en la prOpia Ilengua
i el domini dels altres continguts escolars.

6Determina aquest doble repte un prograrna amb caracteristi-
ques diferents a les d'altres tipus de programes I, especialment,
a les d'un programa vehiculat inicialment i de manera predominant
en la prOpia Ilengua dels escolars? processos d'ensenyament-
aprenentatge diferents?

Respondre a aquestes preguntes té sentit ja que obliga a refle-
xionar sobre corn i per clue es pot desenvolupar de rnanera rnés
rapida i millor la cornpetencia en la segona Ilengua (L2), corn i per
clue els alumnes poden aprendre els continguts academics de ma-
nera igualrnent efectiva, corn i per que poden adquirir una cornpe-
tencia alfabetitzada en la prOpia Ilengua (L1) riles enlla de la fine-
litzaci6 del programa. I situo, de rnanera deliberada i conscient, el
teOric (poden) en lloc de l'afirrnatiu (aprenen i adquireixen) perque
de l'etiqueta immersi6 aplicada en un prograrna no es deriven
necessariament tots els avantatges anteriorrnent proposats; es de-
riven, corn en tot programa educatiu, de la qualitat de les condicions
instruccionals que incorpora. Reflexionar sobre aquesta pregunta
sembla pertinent perque permet aprofundir en la naturalesa i els
components del programa que porten a l'exit i, per contraposici6.
en els components que, cas de no ser incorporats, poden lirnitar
aquestes possibilitats.

Per desgranar aquestes reflexions es desenvoluparan tres te-
rnatiques basiques: els PIP i l'adquisici6 de la competencia oral en
I'L2, els PIP i l'adquisicio de la cornpetencia alfabetitzada i el mare
institucional dels PIP. Per articular les dues prirneres ternatiques
s'especificaran, respectivament, els diferents rnarcs teOrics que
expliquen els processos d'adquisici6 i es presentaran treballs que
analitzen les condicions que poden portar els PIP i altres prograrnes
d'Educaci6 Bilingue a incorporar, en rnés o menys grau. els principis
derivats d'arnbd6s mares teOrics (estudis de procés-producte, anàlisi
de la interacci6 a l'aula, reflexions dels docents, etc ). La tercera
ternatica considerara alguns aspectes que van més enlla del pro-
fessor i de la classe (exigencies institucionals que crea un prograrna
d'aquestes caracteristiques)
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1. Els PIP i l'adquisició de la competencia oral en

Els treballs que han avaluat la competencia oral en I'L2 han
conclOs que el temps d'exposiciO a l'ensenyanca en aquesta Ilengua
es una variable molt important, encara que no l'Unica, en l'explicacid
de l'adquisicid d'aquesta cornpetencia (Genesee, 1987, op. cit.). En
aquest sentit, els prograrnes PIP, que tenen un grau de continuYtat
al Ilarg de l'escolaritat primeria, prornouen un grau de cornpetencia
oral superior als prograrnes d'irnmersiO retardada o tardana i un grau
de competencia semblant en . Aquest es un factor que pot tenir
el seu pes pero que no pot ser contemplat sense fer referencia a
la qualitat o a les caracteristiques interactives dels prograrnes.

La idea que es defensarà aqui es que, a part del temps d'exposic.O,
una variable que juga a favor del PIP es que aquest prograrna pot
ser l'embit educatiu mes adequat per promoure una rapida adqui-
sick:5 de la cornpetencia oral en 112.

La psicologia que estudia els processos d'adquisicid de 112 ha
definit un conjunt de variables que porten a una rapida adquisicio.
I aquestes variables, que breument descriurem, tenen grans pos-
sibilitats de ser incorporades als nivells educatius en que es desen-
volupen aquests programes (besicarnent Parvulari i tambe el cicle
inicial de l'Educacid Prirneria).

Quines seri aquestes variables i corn i de quina rnanera pot
incorporar-les el PIP?

Ellis (1988), recollint les aportacions de diferents teones, inclo-
ses les que expliquen l'adquisicid de I'Ll , proposa un conjunt de
variables del discurs a l'aula que prornouen la répida adquisiciO de
I'L2:

quantitat de parla que els alumnes poden entendre

parla referida a l'aqui i are, parla no desplagada

parla rica en directives

estrategies del professorat centrades en el missatge i riques
en l'extensid I clarificacid de les expressions dels alumnes

- possibilitat i necessitat que tenen els alumrws de comunicar-
se

- control significatiu dels alumnes del contingut proposicional de
la converse
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possibiltat de realitzar un ventall ampli d'actes de parla (parlar
per respondre, per preguntar, informer, pf.r controlar, etc )

parla desmhibida parla que sorgeix en planificar les prOpies
accions o sense proposit comunicatiu definit (corn per exemple
cantar o recitar de manera espontenia una cango o cantarella).

L'observaci6 i l'analisi de la interacci6 a parvularis que apliquen
el PIP mostra corn algunes d'aquestes variables sOn incorporades
d'una manera natural i corn a consequencia lOgica de la mateixa
organitzaci6 de les activitats.

Aquests parvularis proporcionen contextos d'activitat cornpren-
sibles en base, fonarnentalment, a tres caracteristiques basiques:
el nivell organitzatiu del curriculum, la naturalesa pautada de les
activitats d'ensenyarnent-aprenentatge i les estrategies cornunica-
tives que despleguen les professores.

La integraci6 de l'ensenyament de la Ilengua i de la resta de
continguts mitjancant un tema o centre d'interes, tal corn s'aplica
a forca parvularis, crea una dimensi6 organitzativa especial que
proporciona molt de suport a la cornprensi6-expressi6 dels mis-
satges.

En un estudi que hem fet sobre la comunicaci6 a parvularis que
apliquen el PIP en catale, (Arnau, 1993) hem pogut observer corn
les diferents Ilicons que pertanyen a un rnateix centre d'interes
comparteixen elements lexics i conceptuals comuns. A l'inici del
centre d'interes "Els animals del zoo", els alumnes van visitar el zoo
per estudiar els animals (coneixements naturals i sociais) i van triar
l'Os corn animal preferit per coneixer i treballar. Els conceptes del
taller de Matematiques (1-2-3, gran-mitja-petit) es treballen mit-
jangant la manipulaciO de diversos materials que inclouen Ossos
(grans-mitjans i petits). A Plestica els alumnes pinten Ossos de
dimensions diferents i un conte (Expressi6 oral) inclou tambe Ossos
corn a protagonistes.

Aquesta interrelaciO d'elements conceptuals, procedimentals
linguistics es, sens dubte, una variable important que pot facilitar
Ia comprensiO de la nova Ilengua i l'assimilaci6 progressive de lexic
i estructures. Proporuiona, d'una banda, un grau de redundbncia
als missatges i crea, de l'altra, un grau de contrast contextual entre
Moons, ja que cada una d'elles inclou informaciO nova i també antiga
(la corresponent als elements ja treballats a les altres Moons que
formen part del mateix centre d'inter0s). Redundancia i contrast
contextual sOn dues condicions que faciliten I ennqueixen l'input
que reben els alumnes.
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La naturalesa pautada de les activitats d'ensenyament-apre-
nentatge es deu que les Ilicons que pertanyen a un mateix contingut
(Maternatiques, Expressid oral, Plestica, etc ) presenten una ma-
croestructura o guid semblant Els conceptes matematics sOn tre-
ballets primer a nivell de grup-classe (presentats habitualment
mitjancant una historieta). Els alumnes els representen despres
mitjancant un mural (petits grups) i finalment es reforcen i s'avaluen
a nivell de taller (petit-grup) on la professore té més possibilitats
d'interaccionar amb cada alumne. I cada lliçO especifica acostuma
a tenir tambe una microestructura o "mini-guid" semblant: el taller
de matematiques inclou habitualment !es mateixes secifiencies (presen-
ted() I dialeg sobre els materials, respostes o accions individuals
de cada alumne en relaci6 als materials i representaci6 figurative
i simbdlica en una fitxa dels conceptes treballats): el conte es
treballa també seguint una seqUencia semblant de propostes (la
professora el relate, els alumnes en fan un dibuix o l'escenifiquen
i finalment el reconten).

Aquest tipus d'organitzacid i de pautes prOpies de force parvu-
laris del nostre context facilita els processos de comprensid-expres-
sid de la Ilengua. No es pot afirmar, aixd no obstant, que aquesta
sigui manera de facilitar-los Als parvularis canadencs que
apliquenel PIP, amb enfocaments curriculars i organitzatius dife-
rents, tambe s'observa aquesta naturalesa pautada I potencialment
comprensible de les activitats, tant quan els alumnes participen en
activitats collectives (cancons, jocs, etc.) corn quan trebaHen en
un dels diferents centres d'aprenentatge planificats (lecture, ma-
ternetiques. arts. manipulacid. etc.) (Peregoy. 1991).

La caracteristica organitzativa i pautada d'ambdOs contextos
actua corn important suport comunicatiu, crea rutines predictibles
que fan el Ilengualge comprensible I proporciona marcs on els
alumnes es troben segurs per usar la Ilengua de manera natural.
SOn bastides. en el sentit definit per Bruner, qui ho aplica als formats
oue utilitzen els pares per ensenyar a parlar els seus fills.

En aquests contextos on els alum les coneixen clue s'espera
d'ells. les professores despleguen estrategies comunicatives per
facilitar encara més la comprensi6 dels missatges (conducta ges
tual. suports materials. sistemes paralingOlstics. pistes verbals), de
rnanera que no cal que els alumnes processin totes les estructures
de la Ilengua per cornprendre. la que disposen de nombrosos
indicis o claus (Artigal, 1989) I si comprenen els missatges estan,
evidentment. en disposicid d'aprendre els continguts academics la
que aquells es refereixen a aquests
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4Utilitzen els professors d'immersi6 estrategies comunicatives
especifiques, diferents de les dels professors que ensenyen en I'Ll
en els mateixos nivells escolars?

Tot i que no hi ha gaires estudis comparatius, els resullats
obtinguts apunten algunes diferencies. En una comparaci6 feta al
Canada entre professors de primer any d'imrnersi6 i professors que
ensenyen en 111 en el mateix nivell escolar, Tardif (1991) troba tries
diferencies de quantitat que de qualitat; en els primers sOn més
frequents la repe;ici6 o la reformulaci6 dels propis enunciats, el
modelatge (presentaci6 d'estructures que els alumnes han d'imitar),
l'elaboraci6 i correcci6 significative dels enunciats dels alumnes i
la referencia al context (mitjangant gestos, material visual i deman-
des fetes als alumnes perque reaccionin fisicament als seus enun-
ciats). Aquestes estrategies lingOistiques i contextuals sembla que
van disminuint a mida que els alumnes esdevenen mes competents
en la Ilengua (Lava Hee, 1990, cit. per Tardif, , op. cit.). En una
comparaci6 que hem fet en el context catale, a l'inici del programa
(parvulari 4 anys), entre dues professores d'immersi6 i una profes-
sora que ensenya en castellé (L1 dels alumnes) en el mateix nivell
escolar (Arnau, 1990 i 1993 op. cit.), hem trobat semblances i

diferencies en les estrategies comunicatives de les professores
d'ambdOs tipus de programes. En les professores d'immersi6 és més
frequent la utilitzaci6 del suport visual a les llicons que poden
previament planificar (contes, temes del centre d'interes), la con-
ducta gestual que acompanya la parla, la presencia en certes llicons
(expressia oral) de preguntes redundants (preguntes ja negociades
amb anterioritat) amb la finalitat de proporcionar ales practice lin-
gOistica i fer intervenir el major nombre d'alumnes i la correcci6 i
expansi6 de les expressions d'aquests; les tres professores formu-
len preguntes de complexitat semblant (en certes llicons d'expres-
516 oral produeixen abundant proporci6 de "pistes" verbals per
facilitar les respostes dels alumnes) i mantenen la mateixa orientaci6
missatge-codi (reparen els problemes de comunicaci6 quan els
alumnes no aporten el significat adequat i supleixen els problernes
de codi). La comparaci6 per moments temporals (principi i final de
curs), en les estrategies de les pr:Jessores d'immersi6 mostra que
algunes disminueixen amb el temps (la proporci6 de pistes), nientre
que d'altres no sOn sensibles al factor temporal (suport visual,
preguntes redundants. correccions i expansions i conducta ges-
tual). La nostra interpretaci6 és que certes estrategies s6n propies
de l'adaptaci6 a un interlocutor de poca edat, que tot just acaba
d'entrar a l'escola (pistes); d'altres sOn més especifiques de l'adaptaci6
a algt) que, segons la professore, encara no té prou recursos en
la llengua d'ensenyament (suport visual i conducta gestual); d'altres
responen a un interes implicit d'aprenentatge de la Ilengua (pre..

204
(A.



Reflex Ions I recerques

guntes redundants, correccions I expansions), 1, finalment, d'altres,
i creiem que aix6 es molt pertinent, donen evidéncies d'adaptar-
se a les diferencies individuals entre els alumnes (proporcionen més
pistes als alumnes menys competents académicament, tot avaluant-
los molt positivament qualsevol intent d'expressar-se en catala i

proposen, en determinats moments, la utilitzaci6 del catalá nornés
als de més competéncia linguistica o en situacions en qué tots es
poden expressar perque un determinat element léxic ha estat molt
treballat).

Els contextos d'activitat comprensible, definits anteriorment, sein
realment efectius?, estem segurs que aquests contextos consti-
tueixen veritables marcs en qua els alumnes comprenen els mis-
satges i se senten segurs per usar la nova Ilengua de manera natural
i no forgada?

Per respondre aquesta pregunta disposem de tres tipus d'evidèn-
cies: una Os la que proporcionen les nombroses avaluacions rea-
litzades sobre els programes, l'altra és el resultat de les analisis
de la interacci6 real a l'aula i l'altra les conclusions a qué arriben
els anomenats estudis sobre procas-producte.

Les avaluacions efectuades donen evidancies indirectes ja que,
en concloure que els alumnes demostren un bon rendiment

estan pressuposant que han hagut de desenvolupar-se neces-
sariament en contextos que tenen aquesta caracteristica.

Les analisis sobre la interaccie) real a l'aula permeten comprovar
fins a quin punt els alumnes es comuniquen de manera fluIda amb
la professora, fins a quin punt les "incomprensions" o "ruptures
comunicatives" s6n molt o poc presents en la converse escolar i
si romanen o van disminuint en el temps. En el marc de l'estudi ja
referit (Arnau, 1993, op. cit.), hem observat la naturalesa i l'evoluci6
de les estratagies comunicatives de dos grups de sis alumnes en
les dues aules d'immersi6 i en el primer any d'inici del programa
(parvulari, 4 anys). L'observaci6 de la conducta dels alumnes, en
situacions en qua la professora els formula alguna demanda (pre-
gunta o ordre) sobre el contingut de la Ilig6, mostra que al comenc,a-
ment del curs ja entenen els missatges, que les seves reaccions
son coherents arr,b lei, demandes que els fa, encara que no tots
aporten sempre el significat adequat (lagicament hi ha diferéncies
individuals entre ells). I les Oniques situacions de ruptura comuni-
cativa que la professore, per mOs que s'esforci, no pot reparar, sem
activitats maternatiques de naturalesa molt abstracta (p. ex. seria-
cions), molt dificils per als escolars d'aquesta edat. En contextos
que tenen totes les caracterfstiques definides anteriorrnent, la Ilen-
gua, el codi, no crea per si mateix especials problemes de comu-
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Aixd no vol dir naturalment, que puguem fer, a partir
-!ouestes dades, una generalitzacio a tots els programes d'immersi6,

:..specialment si es desenvolupen en Ambits sociolingUistics molt
,i.fer9nts al nostre.

Els estudis proces-producte sOn d'especial interes perque ana-
i.Izen la relaci6 entre practiques educatives especifiques i rendi-
rnent escolar a programes d'Educaci6 Bilingue. L'estudi de Wong
Fillmrrie (1985) Os especialment illustratiu. Aquesta investigadora
'ealitzA un seguiment longitudinal de seixanta nens no angl6fons
que aprenien en angles en aules on hi havia tambe diferents pro-
r-)rcions d'alumnes nadius. I comprova., al cap d'un any d'exposici6
a ! angles, que a dues aules els alumnes havien aconseguit un bon

de cornpetencia en aquesta Ilengua i de rendiment academic,
'n entre que a les altres dues un quaranta per cent dels alumnes

apres gairebe res. Una anAlisi comparative de les prAc-
--1ues dels professors mostrava quines eren les que portaven a l'exit

creaven dificultats reels als alumnes per progressar. El
-..-ganitzatiu del curriculum, la naturalesa pautada de les activitats

qe-yament-aprenentatge i les estrategies comunicatives dels
;-^1,ssors eren elements determinants. Les classes efectives eren

-.sseq molt organitzades (els professors introduien els materials
---..enyament a nivell de gran grup I despres realitzaven activitats

se..,guiment a nivell de petit grup i individual). les Ilicons tenien
u:er;.stiques estructurals definides (format o gui6 consistent)

10;ant les quals s'introduien patterns o rutines de Ilenguatge
wants i en que els professors desplegaven estrategies comu-

it es adequades (emfasi en la comprensiO, regulacit adequada
participaci6 dels alumnes. etc.).

Pr o'essor s dels programes d'immersiO. amb force experiencia.
1at especial importAncia en aquestes variables, tot consi-

' bue 1a comprensid dels missatges no depen d'una orientaci6
c."6 d conjunt de procediments (organitzaci6 del curricu-

integrades. büsqueda dels minors enfocaments per
els cortInguts especifIcs, estrategfes de suport contex-

-;Ineros de facilitar l'expressiO (Jets alumnes) Han considerat
important tambe donar suport emocional i augmentar

ma dels escolars la que l'erposiciO a una Ilengua. que
*i decconeixen podria hmitar la seva contianca i les maneres

:Liosec per posar atenciO o vigilar el clirria afecliu de la classe
sembiants a les que hem observat en les nostres professores

que els alumnes puguin expressar-se, utilitzar si cal, en
rx.s de molta incomprensiO. la prOpia Ilengua dels escolars.

r 1, 'es coves aportacions. adaptar-se a les seves diferencies
sPrliments I temes d'interes personal (Salomone. 1992)
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Fins aqui hem contemplat corn els PIP poden crear
comprensiO dels rnissatges i de seguretat I confianca pc
progressivarnent 112 La investigacio psicolinguistica
no obstant, que per adquinr una llengua no basta amo comri
la, es necessari usar-la. I per usar-la de Ia manera mes ,

cal estar implicat en un Os actiu I signiticatiu del ltenguatge
vol dir. segons el marc tee:Inc d'Elirs que hem definit .

(1988, op cit.) necessitat o genes de comunicar-se, te
diferentes finalitats (social, organitzativa, instructiva. etc.)!
el ventall mes ampli possible d'actes comunicatws. ter,r uri
sobre els temes que es discuteixen (poder-hi dir la seva )
la llengua de manera desinhibida La responsabilitat sob,e
pot recaure sobre l'aprenent. depen dels professors i de n
corn organitzen les activitats d'ensenyament aprwientatee

Corn i de quina rnanera inLor pore) c pun,.
les variables de l'us a les quals ens esteir, rotemor?

Una analisi comparative de r us de la Ilengua que tail els al,.
(primer any del programa) en tres contextos (Expressio
classe, Taller de Matematiques I de Plastica-ptmt gi up) c.:
moments temporals diferents (principi i final de curs) (Art,ot,
1993), ens permet avaluar ci gran en que cada un d ens
aquestes variables i sobretot ci set' caracter cornolernentar
sid oral i Maternatiques donen poca flexibiiitat als aiurnr,
un Os actiu i significatiu del Ilenguatge (es limrten brach( ;.-
respondre a les demancies de ia prof essora) porn en c.).
mouen, ja des del primer moment temporal un us freq0ent do .

(quasi la meitat de les expressions dels alumnes son ,
aquesta Ilenaua) es un Us poc espontan.. rnocelat o roar If
el sentit d'Ellis) per la professora pel lexic I ..

(les expressions en catala son cur tes o son rutiou5 apro:--es)
proporciona un Os mes flexible i mes espontain o no 1,1n
dels recursos linguistics (els aluinnes controlen rues el terrid
amb una diversitat més gran de propOsits i ;lames
perb les expressions en catala son poc presents un CI on:nu;
temporal (els alurnnes s'expressen gairetpe 1,
el segon moment temporal auqmenten
tenen un caracter ThuS creatili quo les produirrt.,
contextos (expressions interlIonqua) .1 idour. Cl
tal corn la contempla Ellis. prudiu quo pur .t

la Ilurigua Ot-; imporlalit pronliouw taro .int,sp; ...:1 ...it
de I'L2. i la piesencid de contextos On
de rnanera natural Os essunmalment 'moor Iint
caracteristiques comunicativus d'aquusts
utililzarien rnoltus vugadw, I'l 1. i molt or,
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principis pedagogics riles importants es respectar, inicialment I fins
que no demostrin ptu recursos, el codi amb el qual s'expressen.

Els diferents co,-itextos analitzats promouen, a més a ales, una
practice complementaria dels diferents referents semantics de la
Ilengua: Expressió oral (contes i descripci6 de !Amines) promou
expressions predorninantment d'accions (expressades mitjangant
verbs), Matematiques, la practice d'atributs (adjectius, adverbis
preposicions espacials, comparatius) i Plastica promou l'etiquetatge
de coses (substantius).

Evidentment no tots els alumnes s'expressen de la mateixa mane-
ra; hi ha diferencies importants entre ells, per6 es fonamental que
es respecti el ritme individual de cada un a la manera corn ho fan
les professores a que ens hem referit.

Tampoc totes les Iligons que pertanyen al mateix context no
mostren caracteristiques homogenies: a Expressi6 oral, per exem-
ple, la naturalesa dels materials i la condici6 engrescadora o avorrida
d'una trama fomenten o debiliten les ganes de participaci6 dels
alumnes i el grau de practice desinhibida.

La nostra impressi6 es que els PIP inclouen molts contextos
potencialment rics i complementaris per a un Os actiu i significatiu
del Llenguatge: els dels diferents continguts, els rituals de la classe,
les activitats més dirigides pel professor o les ales centrades en
l'alumne (racons de joc, centres d'aprenentatge, etc.). El que cal
es anar pensant i introduint noves practiques interactives que ampliIn
les possibilitats de participaci6 dels alumnes en els diferents con-
textos. Per6 aix6 oblige a repensar el rol del professor corn a
comunicador i el model de transrHssi6 dels coneixements.

El treball documentat per Enright (1986) sobre les reflexions, els
recursos i les forrnes d'adaptaci6 progressive d'una mestra de
parvulari a un grup d'alurnnes no nadius, de cinc anys, els quals
ensenya en angles de manera intensive per6 durant un periode
lirnitat del curs escolar, illustra de manera orientativa i clara corn
es poden millorar les practiques tradicionals. Aquesta professora
va anar canviant progressivament el seu al comunicatiu i la con-
cepci6 del curriculum. Va passar de ser una productora de Ilen-
guatge (de parlar ella la major part del temps) a ser una receptora
interessada a rebre'n, gracies a les necessitats comunicatives que
va crear en els alumnes. Aquest rol, perk el va comengar a canviar
quan va transformar un curriculum basat inicialment nornés en la
cognici6 (en les destreses i conceptes tipics del parvulari que els
alumnes havien d'aprendre: seriar, comptar, medir, etc.) en un
curriculum basat en la comunicaci6, en el disseny d'activitats de
comunicaci6 real i efectiva per promoure l'Os significatiu del Ilen-
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guatge (p ex el treball sobre les parts del cos es converti en molt
exitOs i done moltes oportunitats de converse natural quan el va
plantejar corn un joc, corn un problema a resaldre pels alumnes
treballant amb els seus propis retrats).

Les mateixes reflexions es fa, en relaci6 a l'ensenyament de les
ciencies, una professora de primer curs de Primeria en un programa
d'irnrnersi6 al Canada (Lap !ante, 1993). En treballar un terna d'interes
(les plantes) es poden organitzar diverses activitats: sernbrar, observer
arnb o sense instruments, descriure l'observat, simular amb acti-
vitats fisiques el creixement, contar histories, etc. Es a través de
les activitats que la dirnensi6 lingulstica és important. Si l'aproxirnaci6
cientifica, en Iloc de basar-se en la pura transmissi6 de coneixe-
rnents, es fonamenta en una orientaci6 que planteja preguntes,
active els esquemes conceptuals dels alurnnes, fomenta la desco-
berta i dissenya activitats perque aim.) sigui possible, tots els alum-
nes exerceixen un control del tema, aporten idees, pensen, negocien
tant el sentit del que es diu corn la forma, tot emprant una gran
varietat de funcions lingOistiques: respondre, descriure situacions
i objectes, explicar certs fenOrnens, raonar de forma critica i escriure
textos. I aquestes activitats tenen un contingut linguistic més obli-
gatori o planificat (el propi del contingut ternatic) i alhora tambe el
necessari per ornplir les nombroses funcions linguistiques referides
anteriorrnent.

Per millorar la cornpetencia en la Ilengua cal usar-la dintre i tambe
fora de l'aula. I I'Lis per part dels alumnes s'ha vist que depen del
grau en que tots els professors del centre i, fins i tot el personal
no docent, "cornparteixen uras normes sociolingOistiques d'Us" (Gene-
see, 1987, op. cit.). Algu les observacions que hem fet a PIP en
catala indiquen que alumnes que despres de dos cursos escolars
ja usaven la Ilengua de manera espontenia en dirigir-se a la pro-
fessore, abandonaven aquest Os i s'instal.laven en la comoditat de
parlar en castelle perque la professora acceptava aquesta situa-
ci6 i no feia res perque els alumnes, que ja tenien recursos lin-
guistics suficients, parlessin en catale. Es evident que no tots els
professors d'aquest programa compartien les mateixes normes d'tis
i que aixO tenia una influencia sobre el comportament linguistic dels
alumnes.

Els programes d'intercanvis amb escolars catalanoparlants d'altres
centres i les activitats d'extensi6 cultural sOn, sens dubte, elements
importants que poden augmentar la motivaci6 i les actituds favo-
rabies a l'Os de la Ilengua.
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2. Els PIP I l'adquisició de la competencia alfabetitzada en

Hem establert de manera deliberada la distinci6 entre compe-
tencia oral i alfabetitzada perque l'una i l'altra tenen una naturalesa
diferent. El concepte de doble cornpetencia linguistica (competén-
cia comunicativa basica o conversacional i competencia cognitivo-
linguistica o alfabetitzada) proposat per Cummins (1980 i 1993)
troba validesa empirica en molts treballs sobre rendirnent escolar
d'infants en prograrnes bilingOes. Aquest constructe prediu que en
els programes bilingues, si es donen les condicions adequades, els
alumnes poden adquirir unes habilitats basiques de comunicaci6
interpersonal, pen5 aim) no es garantia que adquireixin les habili-
tats cognitivo-lingOistiques directament relacionades amb la capa-
citat de Ilegir i escriure. I per la importAncia que tenen la lecture
i l'escriptura en el rendirnent academic no creiem exagerat afirmar
que el grau d'exit dels programes depen en bona part de les
condicions que es crein per a un adequat desenvoluparnent d'aques-
tes capacitats.

Es cE! t que, mes que diferencies de Ilengua oral-escrita, la
psicolinguistica parla d'usos diferents de la Ilengua que s'han de
coneixer, alguns dels quals s6n més propis de la cornunicaci6 oral
i d'altres de la comunicaci6 escrita; en oralitzar podern fer un Os
de la liengua més prOxim a la naturalesa escrita (quan es fa una
expo3ici6, quan s'emet una noticia) i en escriure podem fer un us
de la Ilengua més prOxim a l'oral (p. ex. quan s'escriu un diAleg).
I tambe és cert que les competencies oral i escrita interaccionen
i se suporten mOtuament alhora que van construint progressivament
la competencia global en I'L2 (en Ilegir i escriure l'alumne va aprenent
nous usos de la Ilengua i enriquint el seu vocabulari i estructures).

Pere) encara que aix6 sigui cert. no ho es menys que l'adquisici6
de les habilitats basiques de comunicaci6 a nivell oral i les de nivell
escrit crea exigencies cognitives diferents. I probablernent les del
nivell escrit seran mes complexes en aquells subjectes, corn els del
PIP, que realitzen tres aprenentatges simultanis: aprendre 112 a
nivell oral, aprendre a Ilegir i escnure I'L2 i alfabetitzar-se en aquesta
Ilengua. es a dir, aprendre de Ilegir i d'escriure.

Estudis sobre l'adquisicio de la competencia escrita en 11_2 en
subjectes adults, ja alfabetitzats en la seva Ilengua, demostren que
el grau de competencia oral en aquesta Ilengua (intermedi o avenge°
no determine la qualitat de la seva escriptura; el que la determina
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sOn les habilitats cognitives especials de que dispose tant a l'escriptor
corn al lector se li plantegen problemes en clue ha de posar en marxa
capacitats d'inferencia, planificaci6, revisi6, avaluaci6 i integraci6
d'allO que sap, capacitats forge independents de la competencia
conversacional, sempre i quan en tingui un nivell acceptable (Cum-
ming, 1989).

El text escrit no es una transcripci6 de la Ilengua oral, Os un
producte forge independent que te les prOpies regles que s'han de
coneixer.

Altres estudis realitzats amb estudiants adults, amb un nivel!
semblant (intermedi) en Ilengua oral demostren que no tots empren
les mateixes estrategies a l'hora d'escriure. N'hi ha de molt preocu-
pats per produir expressions correctes des del punt de vista del
codi, la qual cosa bloqueja el seu pensament i els fa produir textos
poc flulds, amb omissions d'informaci6 i poca lOgica expositive.
Aquests estudis conclouen que escriure un text en una L2 pot posar
excepcionals demandes a la capacitat de la gent per processar la
informed& El codi es una area mes que han de processar i aixO
es una exigencia no tan determinant en els subjectes nadius (Uzawa
i Cumming, 1989). Algunes implicacions instruccionals d'aquest
estudi sOn animar els estudiants perque escriguin sense posar una
atenci6 exagerada en el codi, ajudar-los a definir el contingut de
maneres significatives, evitar els exercicis d'escriptura repetitius i

descontextualitzats i posar ernfasi en els processos d'escriure (pre-
escritura, escriptura, revisi6, etc.).

Els pocs estudis sobre l'adquisici6 de l'escriptura en els progra-
mes d'immersiO confirmen algunes de les observacions anteriors.
Les seqUencies d'adquisici6 sOn semblants a les d'un subjecte que
apren a escriure en la seva Ilengua pelt els d'immersi6 les acon-
segueixen amb una mica mes de retard Els alumnes de primer grau
d'un programa d'immersi6 al Canada prodiffen una expressi6 mes
limitada. imitaven mes el Ilenguatge de la classe ((fibres i posters),
no corrien riscos i eren menys creatius que els alumnes d'un pro-
grama en I'Ll (Pringle. 1986, cit per Hall. 1993) Curiosament les
implicacions instruccionals d'aquest estudi sOn molt semblants a les
proposades per als subjectes adults de l'estudi anterior: el professor
ha de posar rnes emfasi i dedicar mes temps a crear les experiencies
descriptura. ha de treballar més amb Is alumnes el proces d'escriure
(pre-escriptura. escriptura. post-escriptura, edici6) perque els alumnes
necessiten relacionar mes aquestes capacitats i ha de crear un
ambient relaxant sense preocupar-se gaire de la correcci6 i de la
forma en pi-, dos primers graus I més de la producciO significative
(Hall. 1993 op cit.)
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Els estudis proces-producte I els d'interacci6 a l'aula demostren
fins a quin punt un ensenyament de qualitat és una condici6 no
nornés superadora de les dificultats que hi poden tenir els alumnes
sin6 potanciadora de les seves capacitats.

Ammon (1985) estudia el desenvolupament de la competencia
escrita en L2 (angles) amb alumnes de tercer grau amb diferents
Ilengues familiars (cantones, espanyol, etc.), que havien tingut dos
o tres anys d'exposici6 a aquesta Ilengua i que assistien a progra-
mes total o parcialment en angles. Una observaci6 de les classes
on els alumnes més havien sores a escriure (una classe totalment
en angles per a escolars cantonesos i una classe bilingue angles-
espanyol per a hispans) i on demostraven un nivell comparable al
dels escolars angl6fons, indica que el progres depenia de l'aproxima-
ci6 dels professors a l'ensenyament en general i a l'escriptura en
particular. Els professors d'aquestes dues classes es caracteritza-
ven per donar oportunitats als escolars per escriure sobre temes
d'interes personal, mostraven un interes genui per all6 que havien
escrit, publicaven els textos, desenvolupaven els temes de l'escriptura
mitjancant activitats previes, consideraven la producci6 del text en
les seves successives fases (pre-escriptura, escriptura i revisi6),
atenien els aspectes formals de l'escriptura a partir dels continguts
i proporcionaven prectica metalinguistica (reflexions sobre les for-
mes o maneres d'expressar-se). En aquestes classes hi havia tambe
un ambient comunicatiu ric a nivell oral, els professors proporcio-
naven moltes oportunitats per participar activament en el dialeg i
per estendre les expressions dels alumnes. En canvi, a les classes
on els alumnes havien fet pocs progressos, els professors tenien
una aproximaci6 més formal a l'escriptura (exercicis, dictats, interes
excessiu per la correcci6) i donaven poques oportunitats perque
els alumnes participessin en la conversa.

Netten i Spain (1989) compararen la relaci6 entre competencia
en 111, al principi del curs, competencia lectora i lingOistica en I'L2,
al f inal del curs, i qualitat de la interacci6 educativa en tres classes
d'un prograrna d'immersi6 primerenca al frances. Van trobar, en una
classe on els nivells de competencia en 111 eren inferiors i riles
heterogenis que a les altres dues, que tots els alumnes, i especial-
ment els de baixa competencia en 111, demostraven un rendiment
més alt de l'esperat en relaci6 als de les altres classes. Una analisi
de les pautes d'interacci6 en aquesta classe demostrava que el
professor hi creava un ambient Optim d'aprenentatge que tenia les
caracterlstiques seguents: més assistencia individual als alumnes
(una quarta part del temps), més atenci6 als alumnes de baix
rendiment (interactuava amb ells amb una frequencia tres vegades
superior a la de la resta de la classe), ales diäleg amb els alumnes
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basat en els continguts del curriculum (a les altres classes, o be
hi havia més presancia de dialeg extrainstructiu basat en el deixar
fer, o be hi havia més dialeg basat en activitats de control) i riles
comunicaci6 basada en activitats significatives (mes discussi6 i

menys activitats basades en la pura espontaneitat o en exercicis
estereotipats). Aquest estudi no informa sobre metodologies espe-
cifiques d'ensenyament per6 fa referencia a aspectes també impor-
tants corn l'estructura de la participaci6, la naturalesa dels mis-
satges i el tipus d'orientacid a les tasques. I demostra de rnanera
evident que no tots els alumnes, i especialrnent els de més baixa
competencia, tenen les rnateixes oportunitats d'aprendre.

Altres estudis analitzen de manera rnés especifica el paper que
el context psicopedagogic de l'escola té en el desenvolupament de
la lectura i l'escriptura en 1'1_2 i corn aquest context pot influir en
les percepcions que els alurnnes tenen sobre qua es Ilegir i escriure.

Els alumnes adopten el punt de vista del professor. Si escriure
és nornés rlopiar Ilistes i frases de la pissarra o completer exercicis,
aix6 pensaran els alumnes que es l'escriptura i aixi seran les seves
practiques i els seus textos escrits; si el professor en funci6 con-
trolador es l'Onica audiancia dels missatges escrits, aquests seran
d'una manera determinada. Si la classe escriu amb diferents fina-
litats i propOsits (per informar, per aprendre, per preguntar, per
convencer, etc.), per a diferents audiencies (professor, companys,
pares, direccid del centre, institucions de la cornunitat) i sobre
diversos generes (exposiciO, literari, instrucci6, etc.), aixi seran les
concepcions dels .propis alumnes corn a escriptors i aixi seran els
seus productes. Es la diferencia que hi ha entre practiques de
pseudoescriptura i practiques d'escriptura autantica (Edelsky, 1986).

Si Ilegir es basa en la mera transcripci6 oral del text davant del
professor, en I correcci6 dels errors d'oralitzaciO del codi i en
materials rnancs d'interas per als alurnnes, aixi seran les seves
concepcions sobre la lecture.

Les concepcions corn a lectors que tenen els alumnes i les seves
habilitats lectores seran diferents quan l'ensenyarnent sigui enfocat
corn un procés interactiu de forrnaci6 i verificaci6 d'hip6tesis, basat
en materials interessants, culturalment rellevants i adaptats al nivell
dels alurnnes, i busqui la funcionalitat, es a dir, doni amplies opor-
tunitats d'actuar d'una determinada rnanera (contar una histOria als
altres, organitzar un experiment, treballar un tema, aportar argu-
ments a favor o en contra d'una determinada posici6, etc.) (Riggs.
1986).

La cornpetencia alfabetitzada en 112, corn en I'Ll s'adquireix
introduint els alumnes en la participaci6 en activitats significatives.
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Una significaciO, per6, que és més prionteria en alumnes procedents
d'ambients culturals desafavorits que aprenen en una Ilengue que
no és la pr6pia, una Ilengua que no este plenament normalitzada
en el medi i que els proporciona fora de l'escola poques oportunitats
per a percebre'n els usos les i funcions.

Una competencia alfabetitzada que no es desenvolupa de manera
aIllada sin6 interrelacionada, posant en practice en la mateixa activi-
tat tots els modes d'expressi6 possibles (Ilegir, escriure, parlar i

escoltar) (Hudelson, 1989). Una interrelaciO que exclou considerar
l'aprenentatge dels diferents continguts corn a compartiments al-
hats. Tots els continguts escolars son necessaris i potencialment
efectius per a desenvolupar-la i tots els professors han de ser tambe
professors de Ilengua.

Una Ilengua que representa una culture i que corn a culture ha
elaborat i este elaborant uns productes escrits que han d'entrar
progressivament a l'aula en totes les seves manifestacions: litereria
(Teberosky, Tolchinsky, Arnau i Valeta, 1993), informative, instruc-
tive, etc. I uns productes escrits que han d'impregnar tota l'escola
creant un ric ambient comurdcatiu: cartells, noticies, exposicions
dels alumnes, biblioteca, etc.

I desenvolupar la competencia alfabetitzada en 112 no es names
desenvolupar una competencia en aquesta Ilengua, es desenvolu-
par la competencia general alfabetitzada dels alumnes que després
aplicaran a la seva prOpia Ilengua sense gaires esforcos. Corn més
riques siguin les concepcions dels alumnes i riles desenvolupats
els processos que apliquin a la lecture i escriptura en la Ilengua
d'immersiO, més riques i rnillors seran les concepcions i els pro-
cessos que aplicaran a la seva prOpia Hengua (principi de la "in-
terdependencia Curnmins, 1980 i 1993. op. cit.)

3. El marc institucional dels PIP

Els PIP sail, a han de ser abans de tot, un programa educatiu
peculiar I tot programa té unes condicions quo el caracteritzen

Lin programa és l'articulaciO a tots els nivells escolars d'una
filosofia i d'unes assumpcions basiques concretades en principic
objectius i técniques d'ensenvament
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Es comprendra que qualsevol dels principis psicopedagogics
abans esmentats no es pot concretar nomes en la tasca especifica
dels professors d'un curs determinat. Si hi ha articulaci6, hi ha
continuItat i propostes coherents per al desenvoluparnent escolar
dels alumnes: continultat dintre d'un cicle educatiu, entre cicles i

entre els professors que ensenyen un mateix nivell escolar. Profes-
sors experts valoren la tasca d'equip corn fonamental per a l'efectivitat
dels programes (Salomone, 1992, op. cit.) i els principis psicope-
dagOgics que venim defensant en aquest article indiquen fins a quin
punt és necessaria aquesta articulacib.

- Un programa requereix els esforços de moltes persones.

Els professors, l'element més important amb la seva preparació
dedicaci6 necessaries. la direcci6 dels centres, que ha de donar

suport i treballar en la planificacia, aplicaci6 i manteniment del
programa. i les autoritats i serveis educatius que han de treballar
per impulsar la formació d'equips de professors motivats i estables
assignant els recursos humans, materials i de formaci6 necessaris
organitzant, més enlla de l'escola, activitats i esdeveniments cul-

turals que posin amfasi en la Ilengua i la cultura.

Un programa no pot quedar tancat a l'ambit de la classe ni de
I escola.

Ha d'obrir-se, en primer Hoc, a les families, tot mantenint amb
elles una bona comunicació i demanant-los la col-laboraci6 en aquelles
arees on sigui possible. La motivaci6 de les families per participar-
hi és un element important que determina indirectarnent la motivaci6
dels fills. Per6 la motivaci6 tent dels pares corn dels alumnes no
es una force estatica, és un element dinamic que pot augmentar
o disminuir. Un ensenyament de qualitat i participatiu pot convertir
en favorable una actitud inicialment neutra o indiferent i, al contrari,
una bona predisposici6 inicial pot tornar-se una perdue de rnotivaci6
si no es donen les condicions adequades.

Un programa ha d'obrir-se també a d'altres escoles, compartir
experiencies i aprofitar-se de les més reeixides.

Un programa estableix procediment., de seguiment i avaluacio.

Cada escola es desenvolupa en un context sociolingOistic de-
terminat i amb uns recursos especifics, de manera que ha d'anar
reflexionant sobre els procediments i les solucions mes adequades

ha d'identificar els punts critics per millorai
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4. Conclusions

Les avaluacions i els estudis presentats confirmen la idea que
els PIP sOn un model valid pen!) qualitativament diferent als progra-
mes que ensenyen predominantment en 11_1 dels escolars. Corn-
prendre els missatges en una Ilengua que inicialment desconeixen
i aprendre a expressar-se en aquesta alhora que s'hi alfabetitzen
coldoca els alumnes davant d'unes exigencies que no tenen els que
aprenen en la propia Ilengua. Pert) tambe es cert (pel que sabem
fins avui), que el PIP es el model que s'ha mostrat mes efectiu per
desenvolupar la competencia en 112.

Els principis psicopedag6gics que hem desenvolupat al Ilarg
d'aquest article han intentat definir les caracteristiques especifiques
d'un ensenyament efectiu i de qualitat.

Contextos d'activitat comprensible, contextos potencialment rics
per a un Os actiu significatiu del Ilenguatge i contextos de practice
significative de la Ilengua escrita s6n les variables basiques dels
programes. Aquestes, que tambe sOn necessaries en qualsevol altre
tipus de programa dirigit als primers nivells escolars, es manifesten
aqui encara mes determinants i es poden convertir en factors critics.

Hi ha qui opina, i nosaltres ho compartirn, que els PIP han tingut
exit perque s'han instal.lat, en general, en els primers nivells edu-
catius dels sisterna escolar on priven la comunicaci6 i la interacci6
en relaci6 a nivells més aits del sistema. I els escolars s'han
desenvolupat de manera efectiva, no perque tinguin en aquestes
edats una predisposici6 mes natural a aprendre la Ilengua, sin6
perque hi han dedicat mes temps I. sobretot, perque ho han fet
en unes condicions que, probablernent, s6n mes dificils de reproduir
a nivells mes avancats del sistema educatiu.

Al Canada, els programes encara responen a condicions molt
peculiars: sOn iniciatives d'embit limitat, estan considerats corn
programes d'enriquiment i disposen de tots els recursos necessaris
(rnes que els programes normals) per contractar professorat pre-
parat, per formar els professors en exercici i per desenvolupar
procedirnents i materials. A Catalunya, pert', per la importancia que
tenen corn a model norrnalitzador, ja han deixat de ser programes
d'arnbit limitat i s'han covertit en un model generalitzat. De manera
que es probable que els resultats presentats per aquests programes
responguin o be a unes condicions molt peculiars corn les d'aquell
pais o be, corn en el cas de Catalunya, a la dedicaci6 d'equips
pedagOgics molt motivats i amb una bona preparaci6 corn a docents
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en aquests nivells escolars I caldra, per tant, veure si aquests bons
resultats continuen produint-se en l'ambit d'una experiencia riles
generalitzada.

Per tot el que hem exposat en aquest article, créiem que els PIP
sOn el model potencialment Ines valid corn a element normalitzador
i d'educacio de ciutadans competents conversacionalment i alf a-
betitzats en la Ilengua del pais. SOn un primer pas, evidentment,
perb que te una importencia decisive. I aquest potencial que tenen
i l'esforg que pressuposen demanen la presencia d'unes condicions
educatives adequades que no sOn o no haurien de ser gens excep-
cionals.

Presentar la Ilengua en una versig esteril i redulda, corn es fa
en d'altres programes, potser no té gaire interes. El que cal es
treballar per aconseguir que els PIP siguin una experiencia reeixida
des dels dos punts de vista: pedagogic i linguistic.
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ExposiciOn de las in-
vestigaciones sobre
procesos de ensenan-
za-aprendizaje en los
programas de inmer-
sien. Explicacion de
los principios psicope-
dagegicos de la exis-
tencia de este modelo
educativo o de sus
limitaciones. La con-
clusien basica es que
su existencia depende.
como en cualquier ex-
periencia educativa.
de la cualidad del Ira-
tamtento educacional
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Abstracts

Presentation des
recherches sur les
processus
d'enseignement-
apprentissage dans les
programmes
d'immersion. Explica-
tion des principes psy-
chopedagogiques qui
peuvent explrquer la
raison d'étre ou les
limitations de ce mo-
dele éducatif, la con-
clusion globale etant
que cela depend.
comme dans toute ex-
perience educative. de
la qualite du traitement
educationnel.

9 1 I

An account of re-
search into teaching
and learning proces-
ses on immersion pro-
grammes. An exposi-
tion of the principles
of the psychology of
education which can
explain the existence
or the limitations of
this teaching model.
The basic conclusion
is that it depends, as
in any educational ex-
perience. on the quali-
ty of the educational
treatment.
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Renovació pedagtogica i repressió franquista
de postguerra: el cas de Rosa Sensat i Vilà
Francisco Morente Valero*

Els anys republicans representaren l'intent més important de
reforma de l'Estat, la societat, l'estructura econ6mica i la cultura
espanyoles de la nostra histOria contemporania. L'educaci6 va tenir
un paper central en aquest projecte de modernitzaci6, ja que per
als dirigents republicans l'escola havia de ser el principal instrument
de formaci6 de ciutadans conscients i compromesos amb la Repu-
blica (la qual cosa per a ells volia dir compromesos amb la demo-
creole, la justicia i la Ilibertat), l'Onica possibilitat -pensaven- de
garantir a Ilarg termini la supervivencia del regim. En aquesta linia,
els governs republicans (molt especialment els del primer bienni)
endegaren una ambiciosa politica de construccions escolars, refor-
ma de la formaci6 del magisteri i millora de les seves retribucions,
democratitzaci6 de les estructures educatives i, en definitiva, d'aplicaci6
dels principis de renovaci6 pedagogica que des del comencament
del segle s'havien anat afermant arreu -i molt especialment a Catalunya

a Madrid.

Aquesta politica, tanmateix, troba l'oposici6 dels sectors mes
conservadors de la societat espanyola, amb l'Església cat6lica al
capdavant. L'enfrontament conseguent es converti en una veritable
guerra escolar durant l'etapa republicana, mitjancant la qual els
sectors cat6lics i dretans s'oposaren a la potenciaci6 de l'escola
pOblica i defensaren aferrissadament les posicions de rescola pri-
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vada -molt especiaiment la dels ordes religiosos, amenacada per
l'aprovaci6 l'any 1933 de la Ley de Congregaciones Religiosas-.1

L'Església i els seus aliats politics sostenien el principi de la
subsitharietat de l'Estat en materia d'ensenyanca i la preeminencia
de l'Església i la familia en aquest camp. S'oposaven, a mes a mes,
a principis corn era el laicisme a l'ensenyarnent, el respecte a la
consciencia dels alumes, la coeducaci6, etc.

D'altra banda, els publicistes de la dreta comencaren a denun-
ciar la tasca antiespanyola -per laica, liberal i/o marxista- d'una bona
part del magisteri nacional, tot exigint tornar als principis de la
pedagogia espanyola tradicional i a la formaciO catClica dels mes-
tres.

Quan esclate la Guerra Civil, aquests plantejaments es portaren
a la prectica i, a la zona nacional, s'inicie una emplia depuracid
politica del magisteri, paraliela a la demolicid de l'edifici escolar
republice.

La depuraciO supose un fort cop per al magisteri, ja que una bona
part dels mestres i de les mestres espanyols més compromesos amb
la renovaci6 pedagogica foren foragitats de l'ensenyament o redults
a una situacid professional en la qual ben poca cosa podien fey'.

(1) Una acurada sintesi de la politica educativa republicans i de la guerra escolar
que l'acompanya es pot trobar a Camara Villar. G Nacional-Calolicismn y Escuela
La Socializacion Politica del Franquismo (1936-1951) Jaen Hesperia. 1984. pp
58-68

(2) No hi ha encara un estudi global de la depuracie del Magisteri al contunt espanyel,
comptem pert. amb alguns estudis de caire provincial. encara que de desigual
interes I protunditat Hi ha aproximacions a la depuracid a les provincies d'Astüries.
Girona i Lied IURIA.J -La depuracien de maestros asturianos en los anos 40-
Andecha Pedagegica. num 12. 1984 pp 9-11. MARQUES. S Ei Magisteri public
vont (1939-1941) La repressie-. a DDAA La Guerra Civil a les comarques
gironmes ((936-1939) Girona. Cercle d'estudis histerics i socials. 1986. pags
395.409. ALVAREZ OBLANCA. W La represiOn de postguerra en Leen Depu-
racien de la Ensenanza (1939-(943) Leen Santiago Garcia I ditor. 1986 I Per
altra banda. temm estudis exhaustius de la depuracie a Burgos ICRESPO RE-
DONDO J i altres Purga de maestros en la Guerra Civil Valladolid Ambito. 19871
'Barcelona 1MORENTE VALERO. F la depuraciOn del Mawsterio en Id provinci.,
de Barcelona al terrnino de la Guerra Civil. Merneria de Tercor Cicle. inddita.
Universitat Autenorna do Barcelona I- acultat do Lletros Departarnent d'Histeriu
Moderna i Contemporania 1990. es pol Irobar in breu resum d una part de la
mateixa a MORENTE F -La depuracie del Magisterio Nacional Barcelona. 1939-
1941. LAvonc nurn 175. novembre 1993 pp 12 191
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En el cas de Barcelona, per exempla, aproximadament un 30%
del magisteri pUblic rebe algun tipus de sancid, 298 mestres van
ser separats del servei i donats de baixa a l'escalaf6 del magisteri
i 9 més foren inhabilitats absolutament per a l'ensenyanca (la qual
cosa vol dir que més d'un 14% del total de mestres depurats restaren
fora de l'activitat docent); 45 mestres van ser suspesos de feina
i sou per un tamps que podia anar des d'un mes fins a dos anys;
finalment, 259 (un 12% del total) van ser sancionats amb un trasllat
de localitat -la major part fora de Catalunya. Hi va haver altres
sancions. encara que en nombre més petit, corn ara 5 jubilacions
forcoses, entre les quals la de Rosa Sensat.

A Ilarg termini, aquesta depuracid supose un enorme salt enrera
quant a l'extensid de l'ensenyament a tots els nois i noies, i en tot
allO que tenia a veure amb la qualitat de l'ensenyament.

Rosa Sensat I la vocació d'ensenyar

En el ric panorama de la renovacid escolar catalana del primer
terc del segle XX, el nom de Rosa Sensat i Vile se'ns mostrr corn
un dels més representatius entre els mestres i les mestres, els
pedagogs les pedagogues que van fer de Catalunya un dels centres
fonamentals de la renovacid pedagOgica a Espanya.

Rosa Sensat va neixer al Masnou el 17 de juny de 1873, i des
de molt love mostre la seva inclinaci6 pel mOn de l'ensenyament.
Als 15 anys ja era mestra I, durant tres anys. treballe corn a mestra
suplent a l'escola del Masnou. El 1892 guanya our oposicid una
placa a l'escola de pervuls a Girona, i el 1896, per conc....is, una
placa de mestra auxiliar a Madrid. Abans havia seguit aprovat-
el Curso Normal que organitzava l'Escuela Central del Magisterio,
la qual cosa l'habilitava per participar en oposicions per a Escoles
Normals. Els anys d'estada a Madrid van ser una etapa de formacid
decisiva. Alli contacte amb membres de la InstituciOn Libre de
Enseñanza, conegue Giner i Cossio i freq0ente els ambients de la
intellectualitat madrilenya, tot assistint a cursos, conferencies, etc.

Als 26 anys, guanye, tambe per oposiciO, una placa a l'Escola
Normal d'Alacant. Es va presentar a l'especialitat de Labor, per la
senzilla rad que aquestes van ser les primeres oposicions que es
convocaren, encara que tambe hagues pogut optar a l'especialitat
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de Letras 3 A Alacant, tanmateix, se It encarrega les classes de
Ciencies Fisico-Naturals, les quals va impartir amb metodes molt
expenmentals, tot Iligant-les a l'entorn fisic I fent frequents mites
a laboratons, fabnques...

Despres del seu casament -i de l'immediat embaras- va renunciar
a la plaga de la Normal alacantina (1903), i obtingué per concurs
una plaga en una escola a la ciutat de Barcelona, de la qual va
prendre possessi6 el 23 de setembre de 1904. El canvi suposava
una clara perdua de categoria professional i una reducci6 d'emoluments
(de 2.500 a 2.000 pessetes anuals), pert Ii va permetre posar en
practica els plantejaments pedagOgics renovadors que havia anat
forjant a! Ilarg dels seus anys de formaci6.

Pel que fa a l'ampliaci6 dels seus coneixements pedagOgics, tan
important va ser la beca do a Junta de AmpliaciOn de Estudios corn
la seva estada a Madrid. Aquesta beca Ii va permetre viatjar durant
sis mesos (1912-1913) per Belgica, SuIssa i Alemanya, i estudiar
sobre el terreny el funcionament dels sistemes educatius d'aquests
pa'isos, aixi corn algunes de les, experiencies renovadores més
importants a l'Europa de l'epoca. Es en aquest moment quan entra
en contacte amb l'Escola Nova i, a Brusselles, coneix els metodes
d'Ovide Decroly, que tant influiran en la seva posterior experiencia
docent.

Una altra vegada a Barcelona, horn li encarrega la direcci6 de
l'Escola del Bosc, escola municipal que Rosa Sensat dirigira fins
al 1931, amb un permts especial del Ministeri, tot i mantenint la
titularitat de la seva plaga a l'escola unitaria de Diagonal/Passeig
de Gracia. Al Ilarg d'aquests anys, Sensat es c.onverti en una de
les pedagogues de més prestigi a Catalunya; es relaciona inten-
sament amb Alexandre Gall, Manuel Ainaud, Eladi Horns, Pau Vila,
Anna Rubies, Celestina Vigneaus, etc., i, alhora, va ser nomenada
per a diversos carrecs de responsabilitat a l'adrninistraci6 educativa
municipal.4

(3) Segueixo la descripei6 de la tralectOria professional de Rosa Sensat tal corn
l'explica la seva prOpia filla -Ar eleta Ferrer- en una conversa amb Josep
Gonzalez-Agapito Negeu GONZAL Z-AGAPITO, J Rosa Sensat i Vila, ler de la
vida escola Barcelona. Edicions 62. 1989). Confronto. no obstant aix6. les dades
alli exposades amb les que apareixen a la Nola de servicios de Rosa Sensat,
que es pot trobar al seu expedient de depuraci6 Archivo General de la Admi-
nistraciOn -AGA- Expedientes do depuraci6n de maestrps Exp nOm 85-4)

(4) El 9 de desembre de 1925. la Delegaci6 de Cultura de l'Aiuntament de Barcelona
nornenC Rosa Sensat corn a Directora d'Ensenyaments Domestics, tant a les
escoles pbbliques corn a les privades Es pot veure una copia d'aquest norne-
nament al seu expedient de depuraci6
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El febrer de 1931, Manuel Ainaud -cap de l'Assessona de Culture
de l'Ajuntament de Barcelona- Ii demane que deixes l'Escola del
Bosc per col-laborar en la millora de l'ensenyament primari de
Barcelona des de la direcci6 del grup Milà i Fontanels. Amb reti-
cencies -els plantejaments educatius d'una escola i l'altra havien
de ser per force diferents- Rosa Sensat accepte i es mantindra en
aquest cerrec fins a la seva jubilacie volunteria el maig de 1938.

Al Ilarg dels anys republicans, forme part tambe de diversos
organismes relacionats amb l'actuaci6 educative: Assessoria de la
Comissi6 de Culture de l'Ajuntament de Barcelona, Associaci6 Protectora
de l'Ensenyanga Catalana, comite encarregat de l'aplicaci6 del
decret sobre bilingOisme...

Rosa Sensat, pedagoga

Sense anim de ser exhaustiu, convé recorder alguns dels aspec-
tes més rellevants del pensament i de la tasca pedag6gica de Rosa
Sensat, almenys en aquelles questions que tindran una importancia
especial quan arribi el moment de la seva depuraci6 politica el 1939.

Del seu contacte amb la InstituciOn Libre de Ensenanza -i de les
seves experiencies europees-, en derive la seva predilecci6 per una
escola active, allunyada de la idea de l'aula corn a Onic camp
d'actuaci6 possible i del Ilibre com a Onic instrument de treball.
Igualment, comparti les idees institucionistessobre el caracter creatiu
que hauria de tenir l'escola, aixi corn sobre el respecte que l'escola
hauria de mantenir envers la consciencia dels alumnes -la qual cosa
xocava de front amb el carecter confessional dominant a l'escola
de l'epoca.

El seu periple europeu fou, corn s'ha dit, decisiu: el coneixement
dels rnétodes de Decroly Ii va ser molt Otil per definir la seva actuaci6
al front de l'Escola del Bosc: una escola d'esperit naturalista, que
havia de tonal-I-tenter-se totalment sobre la realitat del mateix alum-
nat "la nova escola a fer era, simplernent, proporcionar el marc
favorable a l'evoluci6 natural del nen.,., A la seva obra Hacia la nueva

GONZALEZ-AGAPITO J Op ca p 39

225



Francisco Morente Valero

escuela6, Rosa Sensat explica la seva expenencia al front de l'Escola
del Bosc. En aquesta apareixen reflectits els seus principis peda-
gOgics -amb un reconeixement explicit de la influencia de Decroly-
i hi fa una defensa encesa de l'Escola Nova. Per a Sensat, la nova
escola ha de respondre "a una concepción funcional de la educa-
ciOn, segün la cual la evoluci6n del nirio no ha de ser resultado de
una acciOn exterior del maestro sobre el discipulo, sino promovida
por actos del mismo consecutivos al nacirniento de mOviles inter-
nos7; defensa el constructivisme corn a procediment pedagogic i
es proposa corn a fi l'estimul de "el espiritu de iniciativa, la fuerza
de voluntad, la personalidad, el carácter del alumno.8 Es tractava,
en definitiva, de posar fi a l'escola tradicional, de fugir "de cuanto
significase un aprendizaje mecánico, sin relaciOn con la vida.9

L'escola havia de ser, a més a rnes, un Hoc de tolerAncia i

respecte envers els altres; els i les alumnes havien de ser conscients
dels seus drets, pert) tambe dels seus deures: "educar per esde-
venir persona,1° corn a eix fonamental de la pedagogia de Rosa
Sensat.

Rosa Sensat destaca corn a organitzadora escolar -la seva tasca
al front de l'Escola del Bosc i del grup Mila i Fontanals ha estat
unAnimament elogiada-, pen!) tambe pels seus treballs teOrics -i la
seva corresponent aplicaci6 prActica- en el camp de l'ensenyarnent
de l'economia domestica. Sensat considerava que l'econornia do-
mestica havia de figurar als plans d'estudis de les Normals i, consequent
amb aixO, dirigi i imparti un curset -organitzat per l'Ajuntament de
Barcelona- que anava dirigit a les mestres i en el qual s'estudiava
tot all() relacionat amb les feines domestiques des d'un punt de vista
cientific."

Per a Rosa Sensat, l'educaci6 de les nenes havia de tenir uns
perfils especifics, clarament diferenciats de l'educaci6 que havien
de rebre els nens. L'objectiu final no era un altre que aconseguir

(to SENSAT. R Hacia la nueva escuela Madrid Publicaciones de la Revista de
Pedagogia. 1934

(7) Ibid . p 13-14
(8) Ibid . p 14

(9) Ibid . p 17

(10) GONZALEZ-AGAPIT O. J Op cit . p 44
1111 LI .Curs d'Ensenyarnent domestic per a mestrerises" lou organit/al per la Cu-

missi6 de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona i va estar dingit per Rosa Sensat
Hi participaren 12 mestres i dura 14 mesos -al Ilarg de 1921 I 1922- amb 3 hores
de classe diaries Els plantejaments del curs i una valoracie dels seus resultats
es poden trobar a SENSAT. R Rapport de la Directrice et Prolessour du curs
Mine Rosa Sensat. nrésente au !Herne Congros international de Barcelone Bar-
celona, 1922
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ventables dones crutadanes, mitjancant la seva complete realitzacrd
corn a persones. Aix() exigia recces de la dona a l'educaciO I la
culture, pert) sense abandonar els seus deures corn a mares i

esposes. La finalitat de l'educaciO femenina no seria, per tant, la
subversid de l'ordre social, sin() més aviat la possibilitat de resituar
la dona dins aquest ordre en un Iloc me.., adient per a les seves
autentiques possibilitats.

Es podria dir, doncs, que ens trobem davant de plantejarnents
ideoldgicament conservadors? Aquesta es la irnpressiO que en treu
Jordi Mones, que creu que Sensat va defensar al Ilarg de l'etapa
de la Mancornunitat un ensenyament femeni «amb més components
morals i ideoldgics que no pas academics, per() sempre pensant
quasi exclusivament en la missiO de la dona corn a mare».12 Mones
encara va més enlla en considerar que Rosa Sensat mai no es
planteja la conveniencia de reduced() mixta, tot acceptant corn a
normal una educed() especifica per a la dona, amb continguts i
rnetodes clarament diferenciats d'aquells utilitzats arnb els nens.13
Una posicig semblant defensa Esther Cortada, per a qui Rosa Sensat
se situaria «claramente dentro del ambito del denorninado feminismo
conservador catalen, estrechamente vinculado al proyecto politico
del catalanismo burgués y a los postulados educativos del cato-
licismo social».'4

Gonzalez-Agapito dissenteix d'aquestes opinions. Per a ell, aquells
plantejaments no es poden desIligar del context histdric en que es
produIren. Accepta la inclusid de Sensat en el camp del ferninisme
conservador, encara que -matisa- s'ha de distingir entre el que és
una concepciO conservaaora de la societat -idea que Sensat no té-
i les reivindicacions d'emancipacid fernenina que caracteritzarien
el seu pensament.''

En realitat, Rosa Sensat elan les conquestes del movirnent
feminista -encara que consideres que, a voltes. mostrava -estriden-
cies i exageracions larnentables»th-, ternia, pen), que en aconseguir

(12) Vegeu MONES. J El pensarnent escolar 1 la ronoyactO pedagogica a Calalunya
(1833-1938) Barcelona Ed de la Magrana. 1977. p 300

(13) Ibid . p 301 Tanmateix. Jordi Mones mansa la seva aprectaci6 en atirmar que.
en tot rtes. la coeducactO era una cosa excepctonal a l'Europa de repoca i nornes
es donava en centres de plantetaments politics i pedagOgics d'avantquarda

(14) CORTADA ANDREU E EsC(114,1 moda y coeducacon en C.italirna di/ratite 1,1 II
Republica Madnd Insttluto Cc ta Mu ler. 1966. p 79

(15) Vegeu GONZALEZ-AGAPITO. J Op cit . p 112 I seguents Encara que no II t:111

ra6. potser Gonzalez-AgApito es detxa portar per la soya admiracto cap a la
podagoga catalana I tendeix a restar importancia als aspectes mes claram,
conservadors del pensament de Rosa Sensat

((6) SENSAT DE FERRER. R Les Ciencies en la yida de la liar Barcelona Associacio
Protectora de l'Ensenyartga Catalana 1923. p 5
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els drets que indubtablement Ii corresponien, la dona s'allunyés de
la Ilar. Creia que aquesta actitud era el resultat de contraposar la
dona mestressa de casa (vulgar, sense ideals) a la dona instruida
(clarament superior), i creia que es tractava d'un dilema fals: la dona
que opta per la liar no sols pot, sin6 que cal que sigui una dona
instrulda per tal de poder complir amb encert la seva feina, la qual
Rosa Sensat considera molt elevada:

"la done, realitzant la funcie de familia que implica el seu sexe,
i comprenent be el seu desti d'esposa i mare, resulta la potencia més
elevada de la vide dels pobles (...)

La mare és la que té cura de la salut del noi, la que ha de vetllar
per les manifestacions de la seva inteldigencia i de la seva voluntat,
la que pot inspirar-li els sentiments de l'honor i del deure, ales
endavant: la que ha de fer dels seus fills un (sic) bons ciutadans"."

Al Id que calia fer era, doncs, formar mestresses de casa ins-
truldes i cultes, conscients que la seva tasca no era menys important
que la que es poguOs realitzar fora de la Ilar:

oQuan la dona tingui consciencia que el paper seu dins la familia
es tan espiritual, tan noble i elevat corn l'exercici de la medicine o
de l'advocacia; quan cregui que donar fills al men i ciutadans dignes
i honrats a la Petrie es tan meritori corn defensar els seus drets davant
les Cambres; quan vegi que no es incompatible el compliment dels
seus deures amb les aspiracions del seu esperit vers les esferes
superiors de la culture; no tingueu por que deserti de la seva liar,
on la criden els instints de la seva naturalesa i les tasques mes dolces
i plaents, que ho seran encara mes presidides per les Ilums de la
inter ligencia i del saber,'8

Corn diu Gonzalez-Agapito, no seria just, probablement, jutjar
aquestes afirmacions des d una perspectiva allunyada de l'època
en qué van ser realitzades; ara be, dificilment pot obviar-se el seu
caracter conservador: la dona destinada -pels instints de la seva
naturalesa- a consagrar-se al seu paper de mare i esposa, i a exercir
corn a centre de la farnilia, base de l'edifici social. Es ben cert que
es tractaria d'una dona molt diferent de la tradicional mestressa de
casa, una dona més culta, mOs formada, mOs conscient dels seus
drets, pert), al cap i a la ti, Rosa Sensat no qüestiona seriosament
el repartiment de rols establert a la societat.

(17) SENSAT DE FERRER. R Op crt . p 6
(18) Ibiri 7

228 2.1J;



Reflexions I recerques

La depuració franquista

El rnaig de 1938, Rosa Sensat obtingue de les autoritats repu-
blicanes la jubilack5 volunteria. La seva peticie fou el resultat d'un
proces de creixent cansament fisic motivat per l'edat i per diverses
penalitats de tipus familiar (mort del seu marit el juliol de 1936,
malaltia greu de la seva filla el 1938), sense menysprear un cert
desengany per la situacie en que es trobava l'escola republicana
al Ilarg dels anys de Guerra Civil, i per la politica educative que
s'hi seguia. La seva filla aixi ho manifesta: desacord amb la tasca
del CENU, si be es va ester de qualsevol critica pUblica. Segons
Angeleta Ferrer, la discrepancia l'hauria motivada el fet que, per
les circumstencies del moment, es crea un gran nombre d'escoles,
sense atendre la qualitat de l'ensenyament que s'hi donava, ja que
es nornenaren per portar-les persones de poca preparaciO docent
-en algun cas, inclOs. sense la titulaci6 de Magisteri-.19

La fi de la guerra capgira, tanmateix, la situaciO de jubilació en
que es trobava Rosa Sensat. Immediatament després de l'entrada
a Barcelona de l'exercit franquista, cornenga l'aplicaciO a Catalunya
de la legislacie sobre depuracions de mestres que, des del final
de 1936, s'havia estat afinant a l'Espanya nacional.2° Una Ordre de
28 de gener de 1939 (BOE del 3 de febrer) declarava cessants tots
els mestres i les mestres que exercissin a les provincies catalanes
i establia un termini de 15 dies per tal de sol.licitar el reingres,
segons el procediment legalment establert. Igualment, havien de
sorlicitar el reingres totes les persones jubilades a partir del 18 de
juliol de 1936, ja que les autoritats franquistes negaven qualsevol
valid, sa a les decisions administratives preses a la zona republi-
cana des del comengarnent de la guerra.

Rosa Sensat es va veure obligada, doncs, a passar pel proces
depurador al qual es va haver d'enfrontar la totalitat del magisteri
espanyol, tant durant els anys de guerra corn a la immediata post-
guerra. La depuraciO -que Pernan, president de la ComisiOn de
Cultura y Enseflanza de la Junta Tecnica del Estado, havia qualificat
no sols com a punitiva sinn també, i molt especialment, corn a
preventiva-21perseguia la separació de l'ensenyament de tots aquells

(19) Vegeu GONZALEZ-AGAPITO, J Op cil p 33
(20) Per a una analisi de la mateixa. vegeu MORENTE VALERO F La deputacion (coat).

pp 128-158
(21) Circular a los Vocales de las Cormsiones Depuradoras de InstrucciOn Publrca.

de 7 de desembre de 1936
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mestres, la ideologia i actuaci6 passada dels quals no estigués
d'acord amb els principis que inspiraven la Nueva Espana. Es
tractava de garantir que el Magisterio Nacional fos un dbcil instru-
ment de socialitzaci6 politica de l'alumnat de l'escola pirblica
també, naturalment, de la privada. Per tot aim:), calia allunyar de
la docencia -o sancionar amb severitat de forma que el castig
tingues efectes dissuasius de care al futur- a tots aquells mestres
que els publicistes del bendol nacional havien considerat unenima-
ment corn a responsables principals de la situaci6 a que havia arribat
Espanya i que, segons ells, havien fet inevitable la intervenci6
salvadora de l'exercit.

La depuraci6 del magisteri es va posar en mans d'una serie de
Comissions depuradores, d'embit provincial, les quals foren les
encarregades d'instruir els expedients de depuraci6 i de formular
les corresponents propostes de resoluci6 dels mateixos, si be la
decisi6 final corresponia directament al Ministerio de EducaciOn
Nacional.

L'expedient de depuraci6 de Rosa Sensat i Vile presenta una
considerable riquesa documental. Consta d'un total de 26 docu-
ments, entre els quals hi ha els formularis oficials de l'expediera
(instencia soldicitant el reingres, declaraci6 jurada, informes oficials
recaptats per la Comissi6, plec de cerrecs, resolucions de la Comissi6
depuradora i del Ministeri), aixi com alguns escrits de la propia Rosa
Sensat i, a més a mes, avals de molt diverse indole.

El UM-nit depurador fou lent i prolix: des de la presentaci6 de
la instencia sollicitant el reingres (21 de febrer de 1939) fins a la
resoluci6 final de l'expedient per part de la ComisiOn Superior
Dictaminadora de Expedientes de DepuraciOn (16 d'octubre de
1940) passaren gairebe 20 mesos. Aquesta resoluci6 no fou publi-

letin Oficial de la Provincia (moment de la seva entrada
en vigor) fins el 24 de desembre de 1940. Aixi doncs, gairebe dos
anys d'espera angoixant. Mentrestant, la situaci6 de Rosa Sensat
es va mantenir en una absolute indefinici6:

...mentre s'instrueix l'expedient en la comissiO depuradora, han
d'assignar-li Hoc de treball. Entre els qui tenen la decisi6 hi ha dues
tendencies mentre els uns opinen que haure de tornar a ocupar el
seu Hoc, els altres, els més radicals, volen enviar-la a l'escola de Can
Tunis, amb els gitanos, corn a castig. Passa el temps i no es resol
re, i la mare esta a casa esperant

(22) Es la seva (Ina qui narra aquesta situaci6 desoladora, vegeu GONZALEZ-AGA-
PITO. J Op cit . p 34



Reflexions I recerques

A la seva instancia sol-licitant el reingres, Rosa Sensat afirmava
que Ii havia estat concedida la jubilaci6 voluntaria el 25 d'abril de
1938 (cessant en el seu carrec de maig) per .motivos de salud
y agotamiento ffsico»,23 i sol-licitava la confirmaci6 de la seva si-
tuaci6 corn a jubilada o, en el seu defecte, la readmissi6 a l'escalaf6
del Magisterio Nacional. Junt amb aquesta instancia, presenta la
declaraci6 jurada preceptive en qué es feia un minuci6s interrogatori
sobre l'actuaci6 politica, sindical i professional de la interessada
amb posterioritat al 18 de juliol de 1936.

Corn la immensa majoria del seus companys i companyes, Rosa
Sensat redacta la seva declaraci6 jurada de forma concisa, tot
eludint qualsevol informacid que, en principi, es pogués pensar que
incidiria negativament en la depuracid. Les declaracions jurades
incloYen un apartat en que es demanava informaci6 sobre l'actuaci6
dels cornpanys durant el periodo revolucionario- , l'ocultarnent d'informacid
en aquest cas podia suposar una dura sand& ja que es corisiderava
injustificable la falta de collaboracid amb la tasca depuradora. Es
aqui on es troben moltes de les denüncies fetes entre companys
i que, en tots els casos, foren molt considerades per la Comissi6
Depuradora en el moment de valorar els expedients de depuració
corresponents. Rosa Sensat aborda aquest apartat amb una correc-
ci6 exquisida: no acusa cap mestre ni cap mestra del seu grup, ans
al contrari, elogia l'excellent conducta de tots ells, aixi corn l'estricte
compliment de les seves obligacions, mentre intentava desmarcar
l'actuaci6 professional seguida al grup Mile i Fontanels de les
directrius que marcaven les autoritats republicanes:

0El Grupo Mild y Fontanals durante el periodo revolucionario
procurd mantenerse al margen de toda actuaci6n politica, soslayando
las normas impuestas por los rojos sobre las onentaciones de la
ensehanza. Asi es que jamds se alz6 el pufio en la Escuela, ni se
dieron lecciones de carácter marxista. (. ) La Biblioteca de la Escuela
se mantuvo como estaba conservando en ella todos los libros de
carácter religioso. Esto mereci6 que fuesemos tildados de inadap-
tados al espintu reinante y muchos de los profesores fueron perse-
guidos, siendo calif icado el Grupo de .nido de fascistas" hasta el
punto de habérsenos pnvado la entrada durante varios dias cuando
el movimiento de 3 de mayo por no ser .personas de confianza-.
Cuando seis de los profesores fueron propuestos para la destituciOn,
yo avald su conducta, sintiendo vivamente y haciéndolo constar en
Junta su traslado a otra escuela.

(23) Z1, endavant. totes les dades relatives a la depuracio de Rosa Sensat s'han extret
del sou expedient de depuraci6 dipositat a l'AGA. la citat en aquest article
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Per avalar la seva conducta, Rosa Sensat va proposar les per-
sones segUents:

"Rvdo Dr. Francisco Javier Corchs y Roig, familiar de S. E. el Sr.
Obispo de Gerona. Palacio episcopal de Gerona.

D. Fernando Valls y Taberner, Archivo de la Corona de Arag6n.

D" Mercedes Setoain, funcionana municipal, encarcelada por los
rojos. Selmer On 50.

D Gustavo Gili, editor, Enrique Granados, 45,

La presentaci6 d'avals era fonarnental per a la positive resolucib
de l'expedient; en aquest sentit, els avals riles efectius eren aquells
que anaven signats per eclesiastics, militars, falangistes, ex-captius
i, en general, persones d'inquestionable adhesi6 al nou régim.

A mes dels documents esmentats, Rosa Sensat presenta dos
escrits de suport: un de coldectiu -signat per tretze companys i
cornpanyes del seu grup escolar- i un altre signat per la mestra
Francisca Corchs -signant igualment de l'anterior. En arnbc16s casos,
es ressalta la tolerancia de Rosa Sensat, la seva tasca a favor de
l'assistencia d'alumnes i mestres als actes religiosos, el seu anlor
a Espanya i el seu zel per tal que l'ensenyament s'irnpartis en
castella, tot aplicant amb amplitud de criteri "el decreto llamado
de bilinguismo-: s'explica, també, que, corn a directora del grup,
organitza un viatge per Caste Ila per al millor coneixement d'aquesta
regi6, i que va mostrar pUblicament el seu disgust per la destituci6
d'alguns mestres per part de les autoritats republicanes.

Amb aquesta documentaci6 al seu abast, la Comissi6 Depura-
dora (presidida per Manuel Marin Peña, catedratic de Heti i director
de [Institut Menandez y Pelayo)24 inicia les actuacions previstes a
la normativa depuradora: se soldicitaren els informes preceptius
(alcalde, mossen, president de l'associaci6 de pares i Guardia Civil
de l'Oltiina localitat en qué hagues exercit la mestra) i alguns altres
de coinplementaris.

L'informe del rector de l'esglesia de Nostra Senyora de Bet lem
qualificava Rosa Sensat corn a "cat6lica, pero algo partidaria de

(241 Els altres membres de la Comissid eren inielalment Antolin Herrero Porras -Ins
pector d'ensenyament primari-. José Casaluana Oliver -Ilicenciat en dret I Pre-
1;ident de l'Asociacion Calolica de Padres de Familia. Emilio Fernandez \Malta
i Federico Camps Llopis -Ihconciat eli drot socretan de la Comissio- Posterior-
ment s'alegiron altres membres Luis de Francisco Galdeano -inspector que va
substituir Herrero-, José Montagut Roca -conegut canonge integnsta- I Eduardo
Pascual Fabregas -Iliconciat en medicina I quimica i militant talangista- (aquests
dos ultims s'integraren a la Comissio a proposta de F ET y de las J 0 N
linalment. Francisco Colldelorns Llade substitui Casaluana
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ciertas ideas izquierdistas, con referencia a la educaciOn ( ) catolica
tolerante».

L'informe del President de l'associaci6 de pares la designava
corn a indiferent en rnataria religiosa i .inclinada izquierdas (sic)»;
durant .la dominaciOn rojo-separatista» la seva conducta fou .in-
diferente. A su manera protest6 contra los rojos retirandose a su
vida privada y jubilándose voluntariamente»; realitza .escritos en
catalan y también en castellano pero siempre estrictamente profe-
sionales»; va pertanyer a les .Izquierdas y a la F.E.T.E. despues
del 18 de julio»; sobre la seva conducta professional deia: "Buena.
Ha gozado de gran prestigio profesional por su inteligencia y por
sus cualidades personales de prudencia y discreciOn». Finalment,
l'informant resurnia el concepte general que la mestra Ii mereixia:
.Bueno. Creemos que seria injusto privarla de la JubilaciOn a la que
aspira».

A l'expedient no consta l'informe de la Guardia Civil (la qual cosa
era habitual tractant-se de la ciutat de Barcelona); en Hoc de l'informe
de l'alcalde se'n va rebre un de l'Instituto Municipal de Estadistica,
en el qual es ressenyava la seva militancia a l'UGT i es deia que
no havia tingut cap actuaciO remarcable .durante el Glorioso Movimiento
Nacional» i que no representava cap perill.

Entre els informes complementaris sol.licitats per la Comissib hi
figura un de F.E.T. y de las J.O.N.S. en qué s'acusa Rosa Sensat
d'ideologia .izquierdista-separatista», encara que de bona mora-
Mat. També hi ha a l'expedient una declaraciO realitzada davant
mateix de la ComissiO per Covadonga Fernandez ArgOelles -Inspec-
tora provisional de primera ensenyança- en la qual es pot Ilegir:

oLa conceptüa corno de gran valia profesional; de ideas izguier-
bistas. en lo religioso y en lo politico. si b!en tbuy tolerante y res-
petuosa con la ideologia de los dernas: daba facilidades para gue
las otras rnaestras preparasen a las nifias para la Primera ComuniOn
(..). Durante el periodo revoluctonario censurd los desmanes de los
lops-

Finalment. en aquesta primera part de l'expedient, apareix la
declaraci6 jurada -certificada per l'Inspector Herrero- del mestre
Vicente BandellOs (sic) Ventosa, on denuncia les actuacions de 42
companys i companyes, entre les quals hi ha Rosa Sensat (les
acusacions feien esment d'activitats revolucionaries i separatistes.
difamaci6 a Espanya, etc.), aixi corn un escrit del Juzgado
de DepuraciOn de Funcionarios Civiles en qua es diu que l'expedient
de Rosa Sensat ha estat arxivat encara que es suggereix la imposi-
cio d'algun tipus de sanciO administrativa per la seva ideologia
.izquierdista separatista».
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A partir de totes aquestes actuacions, la Comissi6 Depuradora,
a la seva sessi6 del 18 de maig de 1940, decidf formular-li plec
de cArrecs amb dues acusacions:

12 Tendencia izquierdista

2g Tendencia separatista".

La reiteraci6 de l'acusaci6 d'esquerranisme (present als informes
de F.E.T., el rector, el president de l'associaci6 de pares i el jutjat
militar, aixf corn a la declaraci6 de la inspectora Fernández Argue-
lles) i de separatisme (F.E.T., jutjat militar, declaraci6 jurada de
Vanden Os) fou suficient perque la Comissi6 les tingues en compte
en formular el plec de cArrecs, tot oblidant els aspectes positius
presents a gairebe tots els informes i als avals aportats per Rosa
Sensat. No van ser considerades, tanmateix, algunes acusacions
d'indiferencia religiosa ja que la Comissi6 va valorar especialment
en aquest punt l'informe del rnossen.

Els cArrecs formulats eren greus. Cas de resultar provats, la
sanci6 habitual era de suspensi6 temporal de feina i sou (fins a 2
anys) i el trasllat forgOs a una escola fora de Catalunya.25

El 30 de maig de 1940, Rosa Sensat presentà un Ilarg escrit de
descerrec en que negava les acusacions i insistia en els seus molts
anys de docencia, al Ilarg dels quals nornés s'havia interessat per
les questions estrictament pedagOgiques nornes en aquest sentit
havia prestat la seva corlaboraci6 quan Ii havia estat demanada
per les autoritats-; afirmava que tota la seva actuaci6 professional
havia estat dirigida a «formar una juventud con profundos sentimien-
tos religiosos, recta conciencia orientada al bien y al amor a la madre
Espana", i afegia: "Si una tendencia o propensión se manifiesta con
actos, los mios dernuestran todo lo contrario a una tendencia separa-
tista, cuya sola palabra me causa dolor y repulsion y cuya impu-
taci6n los sentirnientos fntimos de mis convicciones rechazan y
contradicen en absoluto"; corn a prova de tot aix6, addifia la seva
col.laboraci6 arnb l'Ajuntament de Barcelona durant la Dictadura
corn a directora de l'ensenyament per a la Ilar, la finalitat del qual
era «preparar a la mujer para buena madre de familia", rnissi6 a
la qual declarava haver dedicat gran part de les seves activitats.

(25) La Lieparacie del cos nomes s'aplicava -corn a norma general- si a mes de
tendencies ideolOgicament censurables . es donava la militencia en alguna or-
ganitzacio d'esquerres i/o nacionalista abans del 18 do juliol de 1936. o be si
s havia actuat de forma destacada a partir d'aquesta data (acceptaci6 de carrecs
de responsabilital. participacie en actes politics o militars, manifestacions pü-
bliques d'irreligiositat )
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A tot aixO afegia, corn a argument contrari a les acusacions que
Ii havien formulat, el fet d'haver clemanat la jubilaci6 voluntária el
marg de 1938, renunciant a la seva -relevante posición en el Magisterio»
i als avantatges economics que se'n derivaven, aixi corn al treball
a l'escola que ella tant estimava «por no querer colaborar con los
que contribufan a deshacer la Patria y coder quedar libre de sus
apremiantes y repetidas coacciones».

Finalrnent, al.legava la seva salut precaria i una diffcil situaci6
familiar per sollicitar la permanancia a la situaci6 de jubilaci6, ja
que no es veia amb prou energies fisiques corn per poder continuar
treballant amb eficacia.

Junt amb el seu escrit de descarrec, Rosa Sensat presenta 8
escrits més avalant la seva conducta (un d'ells signat per 23 com-
panys i companyes del grup Mila i Fontanals), en els quals s'insisteix
constantment en la seva -conducta moral y religiosa intachable»,
es destaca el seu patriotisme, aixi corn -la superior calidad de su
labor pedag6gica» i la seva preocupaci6 per l'ensenyament de la
Ilar, «prueba de que orientaba la educaciOn de la nina para la vida
familiar, prop6sito de un gran valor sociologico y moral...». Rafael
del Rfo Val (Marques de Casa Pinz6n), Tinent d'Alcalde de l'Ajuntarnent
de Barcelona durant la Dictadura de Primo de Rivera, elogia la seva
competencia pedagogica i la seva actuaci6 -dentro de los ideales
de la unidad de la Patria», mentre col.laborava amb els serveis
educatius municipals durant aquella etapa. Les germanes Rabell y
due (sic), ex-alumnes de Rosa Sensat, .con carnets de la Herman-
dad de Cautivos de Espana (Darnas de Espana)... perseguidas por
el S.I.M. rojo. como cat6licas y desafectas al regimen, detenidas
durante siete meses en el vapor 'Argentina' y checas de Vallmajor,
Palacio misiones (Montjuich) y calle Zaragoza...» declaren que la
van veure -actuar siempre con el más acendrado patriotismo y amor
a Espana». Finalment, Arturo Garrit Gonzalez -militant de F.E.T. i

secretari de la Comisi6n Provincial de Subsidio al Combatiente-
declara, entre altres coses, que -habiendola encontrado en cierta
ocasiOn durante el periodo revolucionario la Sra. Sensat manifest6
que no podia soportar más los actos y abominaciones del Gobierno
rojo-separatista y que pedirfa la jubilaciOn para no tener que co-
labo. ar más con el regimen de disgregaciOn rojo-separatista,..

235



Francisco Morente Valero

Fi de trajecte

La depuraci6 del magisteri va constituir una de les variants més
doloroses de la repressi6 franquista de postguerra. No tan sols
consisti a jutjar amb retroactivitat actes i pensaments que eren
perfectament legals en el moment de ser realitzats, sin6 que, a més,
es va fer recaure sobre els i les mestres la cArrega de la prova.
La presumpci6 d'irinocència fou quelcorn desconegut durant tot el
procés. Les acusacions es formularen, moltes vegades, sobre bases
docurnentals inexistents o d'una extrema feblesa. Malgrat tot, la
Comissi6 Depuradora utilitzA aquesta documentaci6 precaria (els
informes preceptius, fonamentalment) corn si la seva credibilitat
estigues fora de dubte; enfront de les acusacions que hi apareixien
poca cosa podien fer, la major part dels casos, tots els avals que
es poguessin presentar.

A l'expedient de Rosa Sensat, corn hem pogut comprovar, les
acusacions que es derivaven dels informes oficials quedaren rotun-
dament desmentides per un gran nombre d'escrits signats per perso-
nes que dernostraven conèixer molt profundament la pedagoga, i
que, a més a rnOs, tenien prou acreditada la seva fidelitat i adhesi6
envers la Nueva Espana. Corn interpretà la Cornissi6 aquests es-
crits? En vistes del resultat final de l'expedient, sernbla clar que la
Comissi6 va considerar tant els arguments esgrimits per Sensat corn
els avals que presentà corn a elements atenuants de les acusacions
formulades, per() no els va atorgar la credibilitat suficient corn per
establir la seva absoluta improcedéncia.

A la seva reuni6 del 21 de juny de 1940. la Cornissi6 Depuradora
resolgué l'expedient de depuraci6 de Rosa Sensat:

-RESULTANDO que en 18 de mayo del ano en curso se le formul6
phew) de cargos. contestado en termino legal. en el que se le acusa
de tendencias izquierdistas y separatistas.

-RESULTANDO que tiene sesenta y cinco anos de edad y cuarenta
y siete de servicios.

-CONSIDERANDO que no se halla motwo para su separacien del
magisterio. pero que no es conveniente que. con riesgo de prose-
litismo. se dedique al eiercicio activo de Ia enseñanza.

-Vista la Orden de 18 de mario de 1939, la de 19 de diciembre
del mismo y demas disposiciones aplicables.

-L a Comisien acord6 por unanimidad proponer se instruya a D'
Rosa Sensat y Vila (sic) expediente administrativo de jubilaciOn torzosa-.
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La proposta fou ratificada per la ComisiOn Superior Dictamina-
dora de Expedientes de Depuraci6n el 16 d'octubre de 1940.

Es evident que Rosa Sensat no era assimilable per l'escola del
Nuevo Estado. Les acusacions d'esquerranisme i separatisme di-
ficilment se sostenien, i no sols pels avals presentats per la mestra,
sind tambe per la seva traject6ria personal, la qual podia haver estat
seguida per la Comissid mitjancant les seves obres publicades.26
Aixi, a la seva obra més coneguda, Hacia la nueva escuela, hi ha

.referencies a la importencia de l'educacid moral i religiose," s'estructura
l'ensenyança de la histOria al voltant de la histOria d'Espanya -tot
insistint en valors corn ara l'amor a la Patria- i, en tot moment, apareix
la irnportencia de l'aprenentatge de la Ilengua castellana. Per altra
part, a !es seves obres apareix, corn yam veure, una preocupaci6
especial envers l'educacid de la dona per a la vide familiar, i es
considera la farnilia corn la base de l'ordre social.

Ara be, tots aquests plantejaments -en cap cas extremistes-, no
podien fer oblidar altres aspectes de la tasca i les idees pedagO-
gigues de Rosa Sensat. Per comencar, la seva decidida aposta per
l'Escola Nova, el seu entroncament amb els principis de la Insti-
tuciOn Libre de Ensenanza i el seu deute envers les teories de
Decroly en cap moment no podien ser admesos pels defensors d'una
escola tradicional, ultracatOlica i nacionalista en grau maxim, els
quals consideraven la InstituciOn Libre de Ensefianza un del prin-
cipals enernics d'Espanya, i veien en els corrents pedagOgics estran-
gers un element de perversiO ue la sana pedagogia tradicional
espanyola.28

Ni tan sols a la qiiesti6 de l'educaci6 fernenina podia donar-se
un enteniment entre Rosa Sensat i els tedrics de l'escola franquista.
A tall d'exernple poden comparar-se els postulats de Sensat amb

(26) Malgrat la fella de referencies al respecte dins [expedient, no es pot descartar
que la Comissio tingues en comple. en el moment de resoldre'l, les obres escrites
per Rosa Sensat. aixi es va ter al menys en altres casos no tan notons corn el
de Rosa Sensat -com es pot comprovar en altres expedients de depuracte-

(27) Sobre rensenyanca de la religi6. escriu Sensat -No la ensenamos por proce-
dimientos memoristicos consistentes en la repeticion de f rases que nada dicen
al intelecto ni al coraz6n del nino. sino presentandola como principio de amor
entre los hombres y como ley fundamental de emancipaciOn divine. base y norma
de todo acto moral humanoi. [Sensor. R Hacia (coat). p 197-1981

(28) Per tal de comprovar aquests aspectes sena suficient amb una ul"oda sobre la
legislaci6 depuradora o sobre algunes de les obres de personatc, clau dins
la politica educative dels primers anys del franquisme vegeu, per exemple.
Iniesta. A Garra marxista en la infancia Burgos 1939. o be. Suncit. E Los
intelectuales y la tragedia espanola Burgos. 1937
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aquells que defenia un dels més influents adalils de la nova situaci6.
supressi6 absoluta de la coeducaci6, negaci6 de l'ensenyarnent
secundari per a les dones (ja que Effi aquests «arms decisivos», les
noies es veuen «obligadas a un trabajo mental para ellas excesivo,
que roba riego sanguineo a regiones orgänicas fundamentales para
su porvenir de mujeres»''9). Mai llo es mostra critic amb la irnatge
de «la 'intelectuala' pedantesca que intenta en vano igualar al varOn
en los dominios de la Ciencia»;3° per tot aix6, conclou Mai llo, a les
escoles de noies es fare «un programa minirno, que exija no mes
que aquellas nociones fundamentales, sin las cuales no cabe concebir
hoy la vida de una mujer civilizada...», i que no serien altra cosa
que una mica d'Higiene, d'Anatomia i de Fisiologia, de Geometria
i de Dibuix, Aritrnatica i Grametica elementals i Jardineria; tot culminant
amb «el conocimiento del Catecismo, la Historia Sagrada y la Li-
turgia»31. I es que, al cap i a la fi, corn ens recorda l'autor esmentat,
la missi6 de la dona no seria altra que cuidar «de la casa y de los
hijos, formando los habitos prirneros y fundamentales de su vida
cotidiana y poniendo en los ocios del marido una suave lumbre de
espiritualidad y de amor». 32

Finalment, encara que Iluny de posicions nacionalistes radicals,
el compromis de Rosa Sensat amb una escola en que el catale
estigues present corn a Ilengua vehicular era prou conegut tant per
la seva tasca al front de l'Escola del Bosc, corn per la seva col-laboraci6
amb les autoritats republicanes en l'aplicaci6 del decret sobre
bilinguisme corn tambe pel seu cornpromis arnb l'Associaci6 Pro-
tectora de l'Ensenyanga Catalana. I tot plegat estava massa Iluny
d'all6 que a la nova situaci6 es podia tolerar.

Una de les finalitats prioritéries que es perseguia amb la depu-
rack) era posar punt final a qualsevol intent de renovaci6 pedag6-
gica a l'escola espanyola. Des d'aquest punt de vista, l'escola de
postguerra es caracteritze per la tornada als principis de la més
tradicional pedagogia: els métodes mernoristics, la disciplina ferria,
la transmissi6 de principis socials i politics ultraconservadors, el
nacionalisrne xovinista i negador de la diferencia i, per damunt de
tot aix6, la religi6 cat6lica en el seu vessant més integrista impreg-
nant-ho tot.

(29) MAILLO. A Edw.:at-Ion y revoloc,on Los f undarnuntos do una educac.On naci00,31
Madrid Editora Nacional. 1943 p 93

(30) Ibidem
(31) Ibid pp 98-99
(32) !bid pp 93-94

238



Reflexions I recerques

Donades les circumstancies, les autontats iel Nuevo Estado
consideraren que una personalitat corn Rosa Sensat havia de ser
foragitada del m6n de l'ensenyament, ja que constituTa un exemple
viu d'all6 que es pretenia eliminar. Probablement, trobar-se en una
situacid que perrnetia la seva jubilacid, Ii va estalviar una sancid
molt més dura, encara que, corn assenyala la seva filla, la jubilacid
forgosa Ii significa una forta perdua econOrnica.33

Rosa Sensat es nega a recOrrer la seva sanci6. Podria haver-
ho fet al Ilarg dels anys seguents i, molt probablement, hagues pogut
millorar la seva situacid, ja que, amb el pas del temps, el Ministeri
va atendre bona part de les revisions d'expedients plantejades;
Rosa Sensat, pert', preferi no pidolar res i es rnantingue en una
actitud digna, corn la que caracteritza tota la seva vida professional
i el seu pas pet proces de depuraci6.
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Al termino de la gue-
rra civil española. el
bando vencedor Ilevo
a cabo una minuciosa
depuracion politica del
personal dependiente
del Ministerio de Edu-
cacion Nacional. el
cual. entre otras co-
sas. cercendt los movi-
rnientos de renovaciOn
pedagogica que en los
ahos precedentes ha-
btan surgido en Espa-
na. y muy especial-
ment, en Cataluna El
presente articulo inten-
ta una aproxirnacion a
la figura de la eminen-
te pedagoga catalana
Rosa Sensat i Vila. en
el marco de dtcha de-
puraciOn politico-prole-
stone/ Se aborda, en
primer lugar. la trayec-
Ionia personal y prole-
sional de Rosa Settsat.
y se destacan los as-
Pectos do su pensa-
miento y de su activi-
dad pedagogica que
mayor importancta ten,
drian para la resolu-
cton de su expediente
de deouracion El ana-
lists de dicho expe-
diente conshtuye. pre-
ctsamente. la segunda
parte del articulu

Abstracts

A la fin de la guerre
chide. le part, vain-
queur engagea une
minutieuse dpuration
polthque du personnel
dependant du Minis-
tere de l'Education
Nationale. qui contri-
boa notamment
couper court aux
rnouvements de reno-
vahon pedagogtque
surgis en Espagne. et
plus particulierement
en Catalogne. an
cours des annees
precedentes Le pre-
sent article lento de
cerner la figure de
reminente pedagogue
catalane Rosa Sensat
Vita dans le cadre de
cello epuration politi-
co-prolessionnelle II
aborde en premier heu
le parcours personnel
et professionnel de
Rosa Sensat. en
soulignam ! les aspects
de sa pensee et de
son actwite pedagogi
que gum allaient consh-
tuer les fondernents du
dossier d'Opuratton
etabh centre elle
L'analyse de ce dos,
ster constitue precise-
ment la seconde itartte
de l'article

At the end of the Civil
War. the winning side
carried out a thorough
political purge of the
staff al the Ministry of
Education which.
amongst other things.
cut short the educatio-
nal reform movements
which had emerged in
Spain. and particularly
in Catalonia, in the
years leading up to a
This article is an
approach to the figure
of the eminent Catalan
educationalist Rosa
Sensat i Vila, in the
tramework of that poli-
tical and professional
purge First, there is
an account ol Rosa
Sensat's personal and
professional life, em-
phasising the aspects
of her thought and
educational activity
which were decisive in
the constitution of her
file The second part
of the article is an
analysts of that He
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)
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Temps d'Educació, 13 lr semestre, 1995

lnvitacid a la fonètica aplicada
Francisco José Cantero Serena*

Tot i que la base de la Fonètica i la Fonologia ha estat sempre
la manipulacid instrumental i l'experimentacid, han participat sovint
d'un cert fenomen d'allunyament dels fets, caracterfstic d'altres
disciplines linguistiques corn ara la GramAtica i de vegades s'han,
convertit en veritables disciplines normatives, utilitzades per canviar
la realitat ling0Istica i no per entendre-la i explicar-la.

Malgrat aquesta tendAncia normativista, que mai no ha desapa-
regut de la Linguistica, ha aparegut un conjunt de disciplines dedica-
des a l'aplicacid dels coneixements linguistics a diverses Arees de
l'activitat humana relacionades amb la Ilengua: l'anomenada Lin-
guistica Aplicada -Sociolinguistica, PsicolingOistica, DidActica de
la Llengua, LingOistica Cornputacional, etc., totes elles interdisci-
plinAries i sovint patrimoni de professionals d'altres Ambits i no dels
mateixos linguistes.

Aixf doncs, davant de la Fonètica «Tedrica» -paradoxalment
experimental- i de la Fonologia, sorgeix la Fonética Aplicada corn
a disciplina d'interseccid dirigida a treure partit de tot el que sabem
del so, la veu i el seu tractament, per a la seva aplicacid practica
a diverses activitats, corn veurem tot seguit. Podriem resumir les
Arees d'aplicaci6 més importants de la Fonètica Aplicada en quatre
grans blocs:

1) L'ensenyament de IlengOes

2) El tractament dels trastorns d'audicid i llenguatge

3) La fonètica computacional

4) La fonètica forense.

Professor associat del Dept. de Didactica de la Llengua I a Literatura. Respon-
sable del Laboratori de Fonetica Aplicada. Professor del Master d'E/LE. Conrdinador
del Curs de Fonetica instrumental. Alguns dels seus articles mes rellevantt; seri 'Un
ensayo de cuantificaciOn de las entonaciones lingulsticas*, Entonacien y compresien
lectora', La correcciOn fonetica pronunciar o hablar que', 'La cuestiOn del acento en
la ensenanza de lenguas*.

Adreça professional. Dept. de Didactica de la Llengua la litoratura C/ Melcior
de Palau, 140 08014 - Barcelona
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L'ensenyament de IlengOes

Aquesta ha estat l'area d'aplicacid tradicional de la Fonetica i
la Fonologia -abans fins i tot que aquestes disciplines existissin corn
ara les coneixern- que les ha orientades des del comencament dins
l'esmentada tendencia normativista. Aix() no obstant, els nous carnins
oberts.per la Didectica de la Llengua han fet que la Fonetica Aplicada
a l'ensenyarnent de Ilengues deixes de banda bona part de la seva
carrega normative i es fixes en la competencia comunicativa per
damunt d'altres consideracions filolegiques.

Fonamentalment centrada en l'ensenyament de Ilengues estran-
geres, s'ocupa de l'elaboraci6 de rnetodes d'ensenyarnent femic i

de la correcci6 fonetica -aquesta si, encara amb una forta carrega
normative que la fa molt poc atractiva i no gaire eficac.

Dues linies d'investigacid cornplementeria ocupen els especia-
listes: l'adquisici6 del component fdnic de la llengua i l'analisi
contrastive.

L'adquisici6 del component f tonic, dins del proces d'adquisicid
de la Ilengua, presenta aspectes forge diferents quan l'aprenent es
un adult. Fins i tot s'ha dit que el proces no es pot repetir arnb una
altra Ilengua després d'haver-se finalitzat en la Ilengua materna.
D'altra banda, diverses experiencies semblen indicar que el proces
te poc a veure amb l'edat i si amb el métode empleat. Amb aquesta
linia de recerca, molt propera a la psicolingOistica, es pretén establir
els metodes mes adients d'ensenyament fOnic, les seves condicions
d'exit i les sequencies legiques d'aprenentatge.

L'analisi contrastive de Ilengues, més utiliteria i practice pert, no
menys important i reveladora, es dirigeix cap a la caracteritzacid
fenica de la interllengua dels aprenents d'una Ilengua estrangera.
A partir d'aquesta caracteritzaci6, a diferents nivells, ens podem
plantejar els aspectes fenics no desitjables que obstaculitzen la
comunicaci6. La contrastaci6 amb detall d'ambdues IlengOes -la
Ilengua materna de l'aprenent i la Ilengua meta- ens presenta l'origen
articulatori o perceptiu de les caracterlstiques no desitjables i ens
orienta en el disseny dels metodes correctius, si s'escau, o del
metode d'ensenyament fenic integral.

La creacid de materials didactics especifics suposa el gran repte
pendent d'aquest ambit: materials amb els quals fer possible aquest
ensenyament f Onic encara poc estes i certarnent dificil d'assolir a
l'aula.
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L'altra linia de treball, corn a consequOncia lOgica de tot l'anterior,
Os la forrnaci6 especifica de professors de IlengOes corn a docents,
pert) tambO corn a investigadors especialrnent valuosos.

El tractament dels trastorns i llenguatge

La tasca fonamental de la Fonetica al camp de la LogopAdia Os
l'anAlisi de la veu i el diagnostic de .les patologies fOniques, amb
l'ajut dels instruments del laboratori. Es ben evident que nornOs una
part molt petita de la tasca del logopeda pot tenir corn a escenari
el laboratori de fonètica, per() aquesta part gaudeix d'una gran
irnportAncia per la precisi6 i l'objectivitat dels diagnostics.

D'altra banda, l'aparici6 al rnercat d'instrurnental especific de
reeducaci6 de la veu augmenta notablement l'eficAcia dels rnOtodes
empleats. Malauradarnent, al nostre pais la infrastructura de suport
als professionals encara Os Iluny d'assolir els nivells Optims: amb
el nostre laboratori, l'objectiu Os reduir parcialment, en la rnesura
de les nostres possibilitats, aquesta rnancanca.

La recerca en aquest Ambit es dirigeix, d'una banda, a facilitar
els diagnostics investigant tots els parametres acOstics de cada
moviment articulatori i, de l'altra, a rnillorar els mètodes de reedu-
caci6 empleant nous instruments.

La creaci6 de materials didactics i la forrnaci6 d'especialistes,
que per primera vegada disposen d'una titulaci6 universitAria, cornple-
menten les linies d'actuaci6 a l'area

La Fonètica Computacional

Dins de les anorneoades "indOstries de la llengua,,, la sintesi de
la you i el reconeixemenl automatic de la parla constitueixen els
eixos fonamentals, juntament amb la traduccib autornatica i el trac-
tarnent lexicogrAfic.

La creaci6 de veu artificial -sintesi de la veu- ha experirnentat
un aveng molt important amb la incorporaci6 del tractament infor-
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matic: disposem ja de sintetitzadors creats al nostre pais d'una gran
qualitat. Amb ells, la investigacià en fonatica perceptiva assoleix
la seva maduresa. Aixi mateix, l'exit en aquest ambit demostra que
els nostres coneixernents sobre els sons del Ilenguatge son prou
exactes per emular-los a la computadora.

Per la seva banda, el reconeixernent automatic de la parla encara
es troba en una situaci6 de reformulaci6 teOrica, vist el seu relatiu
fracas amb una linia de treball fonamentalment maternatica, tot i que
alguns experiments recents a la nostra Universitat semblen prome-
tedors.

Aquesta area de la Fonatica Aplicada no s'esgota, pen!), amb
les dues limes esmentades. Actualment, gairebe. tot l'instrumental
d'analisi te com a suport un equip informatic i funciona corn a
software. Aim!) fa que s'hagin de replantejar els matodes tradicionals
d'obtenci6 de dades la seva interpretaciO. Una nova linia de
recerca. doncs, sorgeix d'aquesta nova realitat: la metodologia
analitica la creaci6 de nous instruments, a l'abast no només de
les grans indOstries, sin6 tambe dels petits laboratoris corn el nostre.

Hi ha encara fendmens linguistics a nivell fOnic no ben coneguts.
corn ara els fenOmens suprasegmentals: l'elaboraci6 de matodes
danàlisi adients i de prototipus especifics constitueix un camp de
treball apassionant.

Finalment, l'elaboraci6 d'instruments adequats per a les dues
areas d'aplicaci6 anteriors -ensenyament de IlengOes trastorns
d'audich6 i Ilenguatge-, sobretot corn a suport als professionals,
completa l'encoratjador panorama d'aquesta area.

La Fonatica Forense

L'Ultima area d'aplicaciO, molt menys coneguda que les anteriors,
as l'anomenada Fonatica Forense, as a dir, la fonatica amb apli-
cacions basicament policials, per() també civils: la identificaci6 de
persones per la veu, la validaci6 tacnica de gravacions originals,
etc

La fonetica sempre ha estat al punt de mira dels interessos
militars, ra6 per la qual els avencos tecnolOgics han arribat sovint
d'aquesta indUstria: des del prirner sonOgraf fins als primers sin-
tetitzadors de veu i reconeixedors de la parla han estat invents arnb
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finalitat militar reutilitzats despres amb exit a la investigaci6 aca-
démica, educativa I terapeutica. No obstant aix6, els governs, fonamental-
ment el govern dels Estats Units, mai no han abandonat aquesta
linia d'innovaci6, amb els resultats esmentats de la seva aplicaci6
no tan sols a l'embit militar sin6 tambe al policial. En aquell pais,
per exemple, es cada vegada més cornü p-endre una mostra de veu
i analitzar-la establint-ne les principals caracteristiques timbriques,
juntament amb les tradicionals empremtes digitals: les ditades poden
fins i tot esborrar-se plesticament, pert no les caracterfstiques del
timbre d'un individu.

Tambe a l'embit del dret la fonetica troba la seva aplicaci6,
especialment arran de la proliferaci6 i abaratiment dels editors de
veu, els quals poden modificar completament una gravaci6 fent dir
a l'emissor, amb la sP-a prOpia veu, coses que mai no ha dit. Es
per aquesta ra6 que .R jutges solen rebutjar com a prova una
gravaciO -per exemple del telefon, d'on la veu mateixa surt nota-
blement modificada-, sobretot sense la garantia d'un certificat notarial.

Amb tot, els especialistes d'aquesta disciplina, gairebe clandes-
tins, solen treballar per als cossos de seguretat de l'Estat. Esporadi-
cament, per6, tambe els professors universitaris son requerits per
fer analisis d'aquesta mena. Per aquesta ra6, i donat que cada
vegada sOn més frequents els encarrecs fets a especialistes inde-
pendents, s'ha creat a Barcelona, molt recentment, una empresa
privada que ofereix un servei independent de Fonetica Forense,
avalat per prestigiosos fonetistes de la UB, la qual cosa constitueix
una novetat important en el mOn de la Fonetica Aplicada.

Caracteristiques d'un laboratorl de Fonetica Aplicada

Tradicionalment, al nostre pais els laboratoris de fonetica han
estat enquadrats a les facultats de Filologia, que és on es formen
els linguistes. Els seus objectius, doncs, han estat la investigaci6
basica -és a dir, tedrica- i la prOpia formaci6 de fonetistes. Aquest
es el perfil, per exemple, del Laboratori de Fonetica Experimental
de la Facultat de Filologia de la nostra Universitat, per6 tambe de
la resta de laboratoris universitaris: el Laboratori de Fonetica de la
UAB, el Laboratori "Pere Barnils,, de la Universitat de Lleida i el
Laboratori de Fonetica de la Universitat Rovira i Virgili -de creaci6
molt recent-, les caracteristiques dels quals s6n: estar enquadrats
en un departament de Filologia, ser utilitzats fonamentalment per
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un reddit grup de professors i gaudir d'un nombrds grup d'usuaris
temporals en prectiques, els alumnes, els quals desenvolupen petits
treballs de recerca.

Certament, es en aquests centres on s'ha desenvolupat tambe
tot el treball en Fonetica Aplicada que s'ha dut a terme des del
comencament de la discipline. Concretament, als laboratoris de la
UB i de la UAB, els més antics i prestigiosos, juntament amb el
laboratori de l'Escola Universiteria d'Enginyers de Telecomunica-
cions de la Universitat Ramon Llull s'ha treballat forge -i forca be-
en sintesi de la veu, s'han ofert els seus serveis als diversos pro-
fessionals que els han demanat -bidlegs, metges, logopedes- i s'han
anat tormant enginyers, logopedes, professors de IlengOes i traduc-
tors i interprets. Amb tot, aquests laboratoris, ben dotats d'instrumental
i amb uns especialistes excel.lents treballant-hi, realitzen una tasca
fonamentalment filolOgica -excepte el de l'Escola d'Enginyers, es
clar- i interne als ensenyaments teerics que s'imparteixen als centres
on sOn situats, amb ramificacions circumstancials vers la Fonetica
Aplicada.

Un laboratori de Fonetica Aplicada, Ilavors, es caracteritza per
excedir la tasca purarnent filoldgica, la formaci6 estricta de fone-
tistes, i per posar-se a l'abast dels professionals no lingOistes
interessats en l'estudi i el tractament de la veu.

El disseny d'un laboratori de Fonetica Aplicada, en primer floc,
inclou utillatge certament irrellevant o superflu a un laboratori tra-
dicional de fonetica, corn ara l'audi6metre, els instruments musicals.
el suport videografic, el software d'aplicacions multimedia, etc., els
quals no contribueixen gaire a la recerca basica, pero si a la recerca
i a les aplicacions educatives, per exemple.

D'altra banda, el centre que l'acull condicionare necessariament
l'activitat d'un laboratori: dins d'una Facultat de Filologia, un labo-
ratori de fonetica porta a terme un valu6s treball de formaci6 d'especialistes
i de recerca basica, perd nornés esporedicament s'ocupare de res
que no sigui linguistic; en canvi, situat en una Escola d'Enginyeria,
en una Facultat de Traductors i Interprets o en un Campus d'Educacid,
un laboratori de fonetica portare a terme un treball igualment valu6s
en fonetica, per6 també sera més a prop d'altres necessitats
sobretot, d'altres professionals.

Peri), en primer Hoc, un laboratori de Fonetica Aplicada es caracte-
ritza, fonamentalment, per la seva interdisciplinarietat. per la diver-
sitat de les linies de treball I de recerca que l'animen i per la seva
vor?.;i6 de servei a l'abast de professionals aliens a la fonetica.
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El Laboratori de Fonatica Aplicada de la UB

El Laboratori de Fonatica Aplicada (LFA) de la Universitat de
Barcelona neix amb una clara voluntat interdisciplinaria: impulsat
des del comengarnent pel Departament de Didactica de la Llengua
i la Literatura, ha comptat amb el suport de diversos departaments
i serveis de la Divisid V, que van signar una soldicitud d'infrastructura
a la Generalitat -la qual va ser concedida- i amb el suport econ6mic
de la mateixa Universitat, que va cofinançar el projecte.

D'altra banda, el seu ernplagament a la Divisid de Ciencies de
l'Educació, i més concretarnent a l'Escola Universitaria de Formaci6
del Professorat, el converteix en un laboratori de fonatica atipic, que
no es pot nodrir de fildlegs sin() de professionals de l'educacid:
professors de IlengOes, mestres i pedagogs, fonamentalment.

El caracter encara incipient de I'LFA, amb tot, no ens permet
parlar d'ell corn d'una realitat acabada: I'LFA neix, tambe, amb una
clara voluntat de constituir-se corn a Servei -el Servei de Fonatica
Aplicada- la qual cosa facilitaria enormement l'activitat interdisci-
plinaria, la integracio dels diferents equips de treball i contribuiria
a la seva eficacia conjunta corn a serval ofert a la cornunitat cientifica
i educativa del pais. Esperern aconseguir aquest objectiu ben aviat,
corn a consolidacid institucional del centre.

En resum, I'LFA no és un laboratori de fonetica tradicional, en
el sentit que no és un laboratori filoldgic, sind un laboratori inter-
disciplinari i fonamentalment educatiu, complementari dels labora-
toris existents -s'ha cornencat a parlar ja d'una collaboraci6 estreta
amb ells- pert) qualitativarnent distint, situat al Campus d'Educaci6
de la UB i centrat en les diverses aplicacions de la fonetica, aixi
corn en la forrnacid inicial i permanent dels professionals que tinguin
la parla i la veu corn a eina i objecte de treball.

Descripcio de I'LFA

La dotaci6 de I'LFA pot dividir-se en els apartats segOents:

a) Instrumental d'analisi i tractarnent de la veu

b) Equip informatic
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c) Equip d'audio

d) Equip de video

e) Software d'aplicacions multimedia.

a) Instrumental d'analisi i tractament de la veu:

SONAGRAPH MOD.6061B de KAY EL.: es tracta d'un son6graf
analOgic, cedit pel Laboratori de Fonetica Experimental de la Fa-
cultat de Filologia de la UB. Tecnicament superat per models posteriors,
encara es troba operatiu: ofereix, si més no, unes impressions de
gran qualitat i constitueix, encara, la peca fonamental de molts
laboratoris.

ONDAS: programa didactic d'emulaci6 d'ones sonores, amb
el qual es poden sumar ones, fer productes, etc., i visualitzar-les
en forma sinusoidal, cosinusoidal, quadrada i triangular.

VMKEY: editor de veu sobre oscil.lograma i oscilloscopi en
temps real, que utilitza la tarja de so COVOX.

ANAVOZ: programa connectat en aquesta mateixa tarja, que
ofereix l'oscil.lograma, la Fo, l'amplitud, l'evoluci6 dels formants, els
espectres i totes les dades numeriques, a diverses pantalles; tambe
ofereix un oscil.loscopi en temps real.

VOXSY: sintetitzador de veu numeric, que permet crear veu
masculina, femenina i infantil; es poden crear fins a cinc formants,
amb la seva amplitud de banda, i modificar l'entonaci6, la intensitat,
la durada i la velocitat. Consta d'una tarja de so i d'una unitat
externa.

- TEXVOX: convertidor text-veu, complementari del sintetitza-
dor VOXSY; reconeix l'ortografia i reprodueix amb continuitat els
fitxers arxivats amb el sintetitzador.

Els programes ONDAS, ANAVOZ, VOXSY i TEXVOX son productes
desenvolupats amb tecnologia prOpia per l'empresa barcelonina
TEVOX, amb la qual col.laborem ara per desenvolupar un analitzador
de to i nassalencia en temps real -que s'anomena, provisionalment,
TONOVOX/NASAVOX-, el qual ha estat dissenyat seguint les nostres
indicacions.

- EPG.3: electropalatograf que* consta d'una tarja de so i de
dues unitats externes, a més dels paladars artificials; ofereix pa-
latogrames en temps real i la possibilitat de gravar fitxers de veu,
dels quals ens presenta a pantalla l'oscil.lograma, els espectres i
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la successió de contactes de la Ilengua amb el paladar, resums i
grefics de contactes per zones, etc.

COMPUTERIZED SPEECH LAB (CSL) MOD.4500 de KAY EL.:
és l'instrument més versetil del nostre laboratori, per la gran quan-
titat d'análisis que permet. Substitueix els tradicionals sondgrafs
-excepte model, el 5500, el qual ofereix nornés corn a avan-
tatge l'anelisi en temps real- i consta d'una tarja de so i d'una unitat
externa. Funciona per finestres i visualitza l'oscil.lograma, el sono-
grama, l'evoluciO de formants, els espectres FFT i LPC, la Fo, l'amplitud
i totes les dades numeriques i resurns estadistics, entre d'altres
funcions. Té la possibilitat, a més, d'incorporar altres unitats, corn
ara un sintetitzador grafic/numeric per LPC o un analitzador d'espec-
tres en temps real.

LARINGOGRAPH: laringograf que consta d'una unitat portetil
i d'uns sensors externs que capten els moviments de les membranes
vocals; pot connectar-se a l'EPG.3 o be al CSL, corn a auxiliar, i

visualitza un grefic que representa aquests moviments amb la carac-
teristica ona triangular.

- AUDIOMETRE MAIKO: es tracta d'un audiOrnetre portatil complet
que emet un so pur i que permet modificar el to, l'amplitud, em-
mascarar el senyal, pautar-lo, etc., amb sortida per via aerie i via
dssia.

VIBROTACTIL TRILL: instrument utilitzat en la reeducaciO dels
sords, que els permet identificar els sons de forma tectil, amb uns
petits vibradors que van als canells.

CABINA INSONORITZADA INSTAES: fabricada per encerrec
amb fustes nobles, tapisseria i un sistema de renovaciO de l'aire,
te totes les connexions per fer el treball d'audiometria i permet,
també, comptar amb una petita sale de gravacions insonoritzada.

b) Equip informàfic:

La infrastructure informdtica de I'LFA es limita a l'entorn IBM,
donades les limitacions pressuposteries i tenint en compte que els
instruments d'anelisi esmentats funcionen connectats a un PC. Hem
considerat un equip minim per garantir el seu bon funcionament i
un equip portatil amb el qual arribar a les aules.

PC-AT 286 a 20 MHZ, 4MB de merndria RAM, gréfics SVGA
coprocessador maternetic: en aquest ordinador estan connectats

l'editor VMKEY, la tarja COVOX, el sintetitzador de veu VOXSY, el
conversor text-veu TEXVOX, l'analitzador ANAVOZ i relectropalatbgraf
EPG.3.
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- P0-1486 a 50 MHZ, 4MB de memOria RAM, grafics SVGA i lector
de discs CD-ROM: a aquest ordinador esta connectat l'analitzador
CSL, la tarja de so SOUND BLASTER PRO, la tarja de video VIDEO
BLASTER i tot el software d'aplicaci6 multimedia.

- 2 PC's portatils 38615X a 25 MHZ, de 2MB i 4MB de membria
RAM.

- Pantalla LCD: El laboratori no és una aula pert pot arribar
a l'aula mitjancant un PC portatil i la pantalla LCD, la qual permet
visualitzar la pantalla de l'ordinador a un retroprojector i ser visible
per a un grup nombrOs.

Impressora laser HP LASERJET-IIIP i d'agulles BROTHER M-
119: la impressora d'agulles pot connectar-se als PC's portatils; la
impressora laser, per la seva banda, esta connectada als equips
fixos i funciona corn a impressora polivalent dels diversos instru-
ments d'analisi.

HP-SCANJET: scanner connectat al PC-i486, permet arxivar
els grafics impresos pel SONAGRAPH i qualsevol altra imatge, amb
la qual cosa disposem d'una potent eina per fer presentacions
grafiques.

c) Equip d'audio:

Gravadora analggica de cinta estandard

2 gravadores digitals DAT de sobretaula portatils

2 gravadores digitals DAT portatils

Micrdfons dinarnics, electret i de pinca, i auriculars

Columna de so: amplificador, equalitzador, CD, TAPE, TUNER
i altaveus

Teclat multitimbric/sintetitzador KORG M1

- Tarja de so SOUND BLASTER PRO i Interface MIDI BLASTER.

Amb aquest equip, totalment interconnectat, ens garantim una
bona infrastructura per fer gravacions de qualitat al laboratori o
gravacions de camp, manipular-les, etc., i introduir-les als equips
informatics. Tenim, a mes, la possibilitat de crear i manipular sons
musicals, amb dues finalitats: la reeducacig i la incorporacid de
banda sonora als programes didactics, presentacions, etc.

d) Equip de video:

L'LFA compta, també, amb una petita infrastructura videografica
que el permetra crear documents visuals de suport I introduir i
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manipular imatges en moviment als programes didactics i presen-
tacions que desenvolupem.

- Video Camera de 8mm, Monitor TV de 14°, VTR VHS, Editor
de video i titoladora, Tarja VIDEO BLASTER.

e) Software d'aplicacions multimedia:

Finalment, per desenvolupar materials didactics comptem amb
tot un seguit de programes diversos de presentacions grafiques,
de gravacio i manipulaci6 del so, d'edici6 musical, de captura i
tractament de la imatge, d'animaci6, Ilibreries CD-ROM, etc., amb
els quals fer possible aquesta tasca.

Aplicacions I linies de treball de I'LFA

Tot i que I'LFA no funciona encara a ple rendiment, ja podem
parlar de linies de treball ben definides, algunes de les quals s'han
posat en rnarxa imrnediatarnent.

La primera linia de treball d'un laboratori enquadrat en un centre
d'ensenyament ha de ser el suport a la docencia. En el nostre cas,
impartim l'assignatura de Fonetica i Fohologia al Master d'Espanyol
corn a Llengua Estrangera (E/LE), la qual cosa ens nodreix d'un
nornbre gens menyspreable d'usuaris que fan recerca en l'ambit de
l'ensenyament fOnic de Ilengues. En aquest Ambit hem comencat
una linia d'investigaci6 molt ambiciosa consistent en l'analisi con-
trastive de Ilengues estrangeres amb l'espanyol, a nivell fOnic,
dirigida a establir les caracteristiques foniques de les diverses
interllengOes dels aprenents d'E/LE segons la Ilengua d'origen. Han
donat els seus fruits investigacions amb l'eslove, l'alemany i el
neerlandes, i n'hi ha d'altres en curs amb l'arab -magrebi i oriental,
amb el trances i amb el portugues. Aquests treballs els duen a terme
alumnes del Master corn a Membries d'Investigaci6, i constitueixen.
corn ja hem dit, el primer nucli d'usuaris externs vinculats a I'LFA.
En aquest mateix ambit de treoall, projectem una linia de creaci6
de materials didactics a partir dels coneixements adquirits amb
aquestes investigacions, amb l'objectiu immediat de la creaciO d'un
metode de correcci6 fonetica especific.

A més del suport a la docencia al 3r cicle, el curs 93-94 es va
cornencar a impartir a 1r cicle, en els diferents ensenyaments de
Magisteri, una assignatura optative dirigida fonamentalrnent a les
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especialitats d'Audici6 i Llenguatge i de LlengOes Estrangeres:
.Fonetica aplicada a l'educaci6».

El nostre laboratori estA suficientment dotat per poder investigar
amb garanties qualsevol fenomen fOnic articulatori, acüstic o per-
ceptiu. Aixf doncs, un Ambit de recerca natural és la investigaci6
basica, que nosaltres centrern, en primer Hoc, en els fentimens
suprasegmentals -accent i entonaci6-, des d'una perspective acOs-
tica i perceptive, i la seva interpretaci6 fonolagica. Es tracta dels
fendmens menys coneguts, perO tambe dels més influents en la
comunicaci6 oral.

En aquest sentit, ens interessa molt el desenvolupament de
prototipus amb els quals facilitar la nostra tasca: actualment, col.laborem
amb una petita empresa de Barcelona per dissenyar i produir un
analitzador de to en temps real que millori els productes disponibles
al mercat -corn el Visi-Pitch de KAY ELEMETRICS-, amb els quals
ens trobem molt limitats en l'anAlisi. El prototipus -que tambe mesurarA
la nassalencia- podre estar disponible en un merge de temps molt
reduit, potser uns mesos, i sere el primer instrument dissenyat a
I'LFA i desenvolupat amb la nostra participaci6.

Tambe estern en tractes per desenvolupar software multimedia
per a aplicacions didActiques especffiques, corn ara l'ensenyament
mateix de l'articulaci6 dels sons i del proces d'audici6.

Finalment, I'LFA ha cornencat a donar el seu servei en l'Ambit
del diagnostic i la reeducaci6 de la veu corlaborant en les tasques
que du a terme el Servei de la Divisi6 V de la UB, CREISANTS.

Les linies de treball endegades. doncs, sem:

1) el suport a la docencia (11 i 3r cicles)

2) la recerca en tres Ambits:

a) ensenyarnent f dnic de Ilengues (anAlisi contrastive, caracte-
ritzaci6 femica d'interllengues i correcci6 fonetica)

b) investigaci6 de l'accent i l'entonaci6 (analisi i interpretaci6
fonolOgica i aplicaci6 a l'ensenyament)

c) fonetica computacional (amb la creaci6 dels primers proto-
tipus)

3) el diagnostic i la reeducaci6 de la veu.

L'LFA, amb tot, pot oferir altres possibilitats fins i tot a qui no
treballi especificarnent amb el so i veu: fer gravacions de qualitat,
editar bandes sonores, editar veu, elaborar programes d'ordinador
interactius, donar assessorament tecnic, etc.
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Fins i tot Ambits que semblen allunyats de la fonetica, corn ara
l'anAlisi del discurs, compten amb noves possibilitats de recerca,
investigant els aspectes femics i ritrnics: quantificaci6 de les pauses,
seguiment de l'entonaci6 dels interlocutors, de la intensitat asso-
ciada al canvi de torn de paraula, etc.; o be el treball musical, fent
analisis acOstiques dels sons o articulatOries de la veu. El nostre
laboratori estA concebut corn un centre obert a la collaboraci6 i
amb finalitats eminentment prActiques, és a dir, no ens plantegem
la nostra tasca amb cap restricci6 disciplinAria: la mateixa Fonetica
Aplicada és un camp obert i en expansi6 continua.

Invitació

L'LFA es avui una realitat grAcies al treball d'un conjunt de
persones i departaments que volien un centre que millores la nostra
tasca investigadora i educative en l'Ambit de la veu i els sons del
Ilenguatge; just ara comencem la feina amb tota la

Certament, amb el prOxim trasllat al nou campus de la Vall
d'Hebron comptarem amb més espai i noves possibilitats de collaboraci6;
pert) ja des d'ara la seva culminaci6 i la seva rendibilitat corn a centre
de recerca, de suport i d'assessorarnent no depen nomes de nosal-
tres, sinOtarnbe del lector d'aquestes paraules, corn a usuari potencial,
i de tota la nostra comunitat cientifica i educativa: la nostra esmen-
tada vocaci6 de servei es una clara voluntat de servei.

Aquestes paraules, doncs, no tenen cap vocaci6 de crônica, ni
volen ser una nota merament informative, sin6 que han d'entendre's
corn a invitaciO, una invitaci6 personal a la Fonetica Aplicada des
del nostre Laboratori.
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Abstracts

En este articulo se Dans cet article In this article. Applied
presenta la Fonetica l'auteur représente la Phonetics is represen-
Aplicada como una phonetique appliquee ted as a new, unitary
discipline nueva y urn- comme une discipline discipline, with four
taria, con cuatro ámbi- nouvelle et unitaire, fundamental spheres
tos de aplicaciOn fun- avec quatre domaines of application: langua-
damentales: la ense- d'application fonda- ge teaching, listening
rianza de lenguas, los mentaux and speaking disor-
trastornos de audiciOn l'enseignement des ders, forensic phone-
y lenguaje, la fonetica langues, les troubles tics and computational
forense y la fonetica de l'audition et du Ian- phonetics. The applied
computacional. Tam- gage, la phonetique phonetics laboratory is
bier, se caracteriza el legiste et la phoneti- also described as an
laboratorio de forretica que computationnelle interdisciplinary centre,
aplicada como un cen- II caractérise egale- with a wide range of
tro interdisciplinario. ment le laboratoire de activities, not focussed
con una actividad phonetique appliquee exclusively on basic
versificada y no cen- comme un centre inter- research. Lastly, the
trada exclusivamente disciplinaire ayant des University of Barcelona
en la investigaciOn activites diversifiees et Applied Phonetics La-
b6sica Finalmente. se non pas axe exclusive- boratory is presented.
presenta el Laboratorio ment sur la recherche with a brief description
de Fonetica Aplicada fondamentale. Enlin, ii of the instruments
de la UB con una bre- presente le laboratoire available at present
ve descripci6n del ins- de phonetique appli- and a short account of
trumental de que se quee (L.F.A.) de the lines of research in
dispone actualmente y l'Université de Barcelo- progress.
una exposiciOn somera ne en faisant une
de las lineas de inves- breve description des
tigaciOn que se están moyens dont on dispo-
llevando a cabo se actuellement et en

exposant sommaire-
meni les grandes lig-
nes des recherches en
cours
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Temps d'Educació, 13 1r semestre, 1995

Educació i Politica'
Jan Masschelein*

.L'observaciO 6s la porta cap a la veritato. Simone Weil

Arreu d'Europa s'intenta defugir la malaltia politica. Es diu que
seria tan greu que suposa una amenaga per a la mateixa demo-
crecia. Per aixti cal mobilitzar totes les forces. I. tal corn ja es un
costum en moments dificils, totes les mirades es dirigeixen autorne-
ticament al mOn de la formaci6 i l'educaciO. Als pedagogs i peda-
gogues, als professors i professores. se'ls recorda les seves obli-
gacions politiques. I aquests s'ho prenen molt seriosament: es torna
a discutir sobre forrnaciO politica i educaci6, els congressos s'ocupen
del tema: <,EducaciO i Democrecia,,, FormaciO i Europa". etc. El
que crida l'atenciO es que en aquestes discussions. un cop s'ha
possat l'accent en l'urgencia del problema politic, sempre es fan
suggeriments sobre tot allO que cal ensenyar als infants. als joves.
als menors d'edat, als ignorants, a aquells als quals cal corregir
la conducta, sobre tot all() que han d'aprendre. sobre els temes als
quals se'ls ha d'introduir. Entre altres: el coneixement de les ins-
titucions politiques i la seva histOria, la iniciaciO en els costums,
drets i obligacions de la comunitat politica, el desenvolupament de
les competencies i virtuts necessaries, el conreu de les opinions

les sensibilitats corn sOn ara el respecte i la solidaritat, etc. AixO
dernostra que no nornes es parteix d'una suposada desigualtat.
sense preguntar-se per endavant si Os de rellevancia politica
Os realment tan "natural,' corn acostuma a semblar. sing que tambe
es fa servir un concepte de politica. de formaci6 t d'educaci6 i de
les relacions entre ells sense matitsar-ne els conceptes prOpiament
dits. Aquesta actitud. gairebe sempre implicita. es la que m'agradaria

Professor de Filosofia de I Educacio a la Universital de Lovaina Bela.ca (K U
Leuven) Ha publicat en alernany un Ilibre sobre la teor.a comunicaconal ae Jurgen
Habermas hontrnun,kafixes Handem und vadagog,schos Handern 1992 d ersos
articles espec:alment sobre la questl0 de la refaci0 entre les corcepc uns de I ea

de la comunitat rdel f et politic' I *del fel peandig.c'l
Adroca professionai Rotthen Braum Cnaussee 34 20148 HH Hamburg Deutsch

land

(1) Ei treball d investigacci en el qual es basa at:west article ha eclat possbic gtacics
a una beca de la Fundaci0 Alexander von Humbold
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problematitzar. Es tracta d'una actitud que voldria anornenar «na-
turalistica-. Segons aquesta, l'espai de la comunitat hurnana (de
la convivencia humana) i de la Ilibertat humana, es a dir, l'espai
politic, sempre tenen una base natural: la naturalesa o la identitat
humana formen la base del fet politic. Per aix6, la formaci6
segons aquest concepte, sempre es, d'alguna manera, una natu-
ralitzaci6 o una identificaci6. Es tracta d'adquirir o de mantenir la
naturalesa o la identitat que es consideri constitutiva per a la comunitat
i la Ilibertat. Contrariament en aquesta actitud naturalistica, vull
intentar de cristal. litzar el concepte que l'espai politic es genera
precisament amb l'emancipaci6 de qualsevol naturalitzaci6, amb el
trencament respecte de qualsevol identitat o peculiaritat, amb la
substracci6 de qualsevol identitat o fonament. Per dir-ho d'una altra
manera: voldria elaborar el concepte que l'espai politic manca de
qualsevol mena de fonament, ans el contrari, corn be diu Hannah
Arendt, estä ancorat en el no-res: s'obre des d'una pluralitat irre-

que no es pot atribuir a cap naturalesa o identitat. Per tant,
la forrnaci6 o l'educaci6, no poden significar naturalitzar o identi-
ficar, sin6 problematitzar, és a dir, donar una resposta Unica i prOpia.
Permeteu-me que provi d'aclarir-ho tot plegat.

Anomenare provisionalment espai politic prOpiament hurna-
(le proprement humain). 0, dit d:una altra manera, l'espai politic este
dedicat a la dignitat humana. Es l'espai de la Ilibertat humana (de
la possibilitat de pensar, jutjar, actuar un mateix) i de la convivencia
humana (l'espai de la relaci6 entre Ilibertats). Primer voldria des-
criure a grans trets dos conceptes de les condicions en les quals
es pot generar i mantenir aquest espai politic: em refereixo a ells
corn als conceptes de Racionalisme i Romanticisme. (Tanmateix, vull
puntualitzar que utilitzo aquests termes en un sentit molt ampli.
Nomes vull descriure a grans trets dos conceptes del fet politic que
intervenen en la discussiO sobre la formaci6 politica, i no es tracta
d'una reconstrucci6 histOrica ni sistematica dels termes). Tots dos
coincideixen que l'espai politic s'obre quan té Hoc la desnaturalit-
zaci6, perO discrepen respecte a la mena i a les possibles condi-
cions d'aquesta desnaturalitzaci6.2

1. El Racionalisme: l'obertura es genera a traves d'un subjecte
que raona

Per ildustrar el concepte de Racionalisme, podem partir de la
idea d'una comunitat totalment natural o naturalitzada. En una comu-

(7) Per al que segueix rn'he inspirat en ARENDT. H Was 1st Pohhk Fragmente aus
dem Nachlass. a Ursula Ludt (ed ). Munic 1993 sobretot també a R LEGROS

d'humande Paris. 1990
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nitat totalment naturalitzada, les actituds humanes son naturalment
espontAnies i directes. El comportament es regeix per normes. lleis,
costums i tradicions que semblen naturals, és a dir, que Obviament
sOn raonables i conegudes, pert) tambe transcendents i indepen-
dents de les decisions humanes. Aixd no nornés implica una certa
experiencia de la impotencia humana, sinO tambe l'experiencia que
tot elk!) que existeix es el que ha d'existir (allb que es all() que
ha de ser, coincideixen). En el fons, es un error padar aqui de
costums i de tradicions naturals. No es viuen ni corn a costums ni
corn a tradicions (ben al contrari de la resta de costums I 41adicions),
ni tampoc corn a naturals (a diferencia de les convenclonals). No
sOn ni costums ni tradicions, precisament perque sdn naturals (in-
dependents de la voluntat i de la convenciO), tot i que er el fons
no sdin naturals perque no hi ha diferencia entre natural i conven-
cional. Els costurns i les tradicions sOn, en certa manera. una part
d'un ordre sobrenatural. Una comunitat semblant ignore no nornes
que els costums i tradicions mai no guien l'actuaciO hurnana de la
manera corn la natura guia el comportament dels animals. Ignore
tambe el carActer particular i molt prop: dels seus costurns i tra-
dicions, perque semblen naturals, es a dir, essencials per a l'existencia
humana. Potser es podria dir que una cornunitat d'aquesta mena
(particular) s'identifica arnb la comunitat prOpiarnent humana. Os a
dir, que equipara la particularitat amb el que es veritable si el
concepte del que es prOpiament hurna no fos irracional per a una
comunitat natural. Les altres cornunitats, simplement no son huma-
nes: no es conformen amb el que es natural i essencial per tent.
sOn diferents naturalment i essencialment. Una comunitat natural es
completament tancada i complete, immanent intacta.

Les comunitats naturals ja no existeixen (si OS que mai han
existit): s'han obert. Es a dir, que ara els membres de la comunitat
reconeixen el que es humà precisament en aquells essers en els
quals no poden percebre ni notar l'hume, a causa de la seva pertanyenca
a la comunitat natural (i la seva subordinaciO als conceptes, costums
i tradicions d'aquesta comunitat). Aqui hem de suposar corn a minim
que no estem vinculats de manera natu: al ("Naturaliter amb una
comunitat humane El reconeixement de l'hurnO es. per tent, en certa
manera diferent de la percepciO d'una igualtat Os mes aviat una
destrucciO del que es propi, natural, donat. es una desnaturalitzaciO.

DesnaturalitzaciO no vol dir nornés el reconeixement que [home
pot escapar-se de la seva inclusió en un proces natural r nO tamhe
que els costums I tradicions perden el seu caracter tr ]scendent
i evident i, per tant, es presenten corn a tals, Os a dlr, corn a costums
i tradicions En conseqUencia, si es reconeix el que que es particular
i, de fet, el carActer convencional dels mateixos costurns i tradicions
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(podrien haver estat diferents), es reconeix alhora que no sOn essencials
a l'huma. Ague Ils que no comparteixen els nostres costums i tra-
dicions tambe poden ser, en principi, essencialment humans. El que
es prOpiarnent hurne no sempre coincideix amb el que es propi. Per
cert, aqui es on la idea del que es hume comenca a tenir sentit.
Aquesta idea sorgeix corn la possibilitat d'un m6n entre humans que
no comparteixen la mateixa identitat particular o particularitat. 0 be
corn la possibilitat d'una relaci6 entre humans no determinats per
costurns ni tradicions, pert' en la qual es questionable que es l'hume
per a actuar o pensar (o be el que seria una relaci6 humana).

En el moment que la desnaturalitzaci6 fa que la pregunta sobre
clue Os l'essencialrnent hurne sorgeixi corn a pregunta autentica. no
corn a quelcom que precedeix una resposta ja coneguda o donada,
Os a dir, tan aviat corn l'essencialment hurne es presinti corn a
essencialment indefinible i no identificable, es a dir, problematic,
nornes flavors podrem parlar del naixement d'un espai politic o d'una
convivencia prdpiament humana. La democrecia seria Ilavors pre-
cisament el regim que mante oberta la convivencia essencialment
humane per mitje de la interrogaci6 sense fi3(Castoriadis). El naixement
de l'espai politic, corn a supressi6 del que es natural, i corn a
problematitzaci6 de les tradicions i els,costums, es alhora, per tant,
una afirmaci6 de la Ilibertat humane. Es un alliberarnent: l'arribada
de la dignitat humana. La dignitat humana consisteix Ilavors que
l'home no este determinat per (una) naturalesa: no forma part d'un
proces (vital) i no este subordinat a uns objectius preestablerts.
Quan horn forma part d'un proces, tot, fins i tot el que Os hum&
sembla una funci6 d'aquest proces i les seves necessitats. Si l'actuaciO
humana este supeditada a unes finalitats ja establertes, esdeve un
mer comportament. Tanmateix, l'hurne tambe consisteix en la pos-
sibilitat de singularitzar-se. de tenir la possibilitat d'iniciar incidents
singulars i de relacionar-se amb altres singularitats. Aix() implica
escapar-se d'uns objectius establerts i de sentits ja coneguts. amb
la qual cosa s'obre la possibilitat de renovar els sentits; es a dir,
l'esser hurne te el do de la Ilibertat El sentit de la politica es aquest:
la Ilibertat (allO que Hannah Arendt tambe continua repetint sense
cansar-se'n). Les activitats politiques en el sentit molt ampli de les
activitats prOpiament humanes sOn, per tent, activitats no orientades
cap a una realitzaci6 o perfeccionament d'un model o d'uns objec-
tius externs, sin6 cap a la Ilibertat. Les activitats prdpiament hu-
manes sOn impossibles per a aquells que continuen sent presoners

2G2

vo,ii.0 ORIADIS C nowain(':, de I homme Paris 1986 I bobretot tine
miefr,)gol,or, sans ha pp 241 200 I La polls greequo vt la cu,ation do la dO-
mocidtly op 201 306
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de les seves necessitats vitals, dels seus costums i tradicions.
Nornés sOn possibles en base a la desnaturalitzacid.

Per al Racionalisme, desnaturalitzaci6 vol dir aparicio d'una
Humanitat Universal. Segons aquest, l'essencia del clue es huma
rau en la Ilibertat, en lautonomia, en la capacitat generalment
humane de determinar-se un mateix. L'autodeterminaci6 no es una
inclinaci6 espontania, ni tampoc la realitzacid d'un model intelligible
Es mes aviat la possibilitat d'inventar-se un mateix, de manera
conscient i volunteria, de pensar, actuar i jutjar per un mateix,
independentment d'una primera o segona naturalesa, de tradicions
i de prejudicis. L'horne deu aquesta possibilitat a la ra6. CadascO
ha de tenir la possibilitat de desenvolupar aquesta capacitat ori-
ginalment humana. Per a aixd, cal respecte a la norma formal de
l'autonomia. Aquest respecte ha d'assegurar que les actuacions i
la convivencia siguin humanes. Corn a consequencia, el Raciona-
lisme defineix el que és huma corn allô que es essencialment in-
definible. Aix6 no obstant, el que es essencialment indefinible es
permanentment amenacat pels intents de donar una resposta po-
sitive a la pregunta pel que Os prOpiarnent hurne i poder aixi definir
un criteri natural del que es hurne. Per aixd. segons el Racionalisme,
tot intent encaminat a la naturalitzaci6 mereix una critica continua
(per exemple, tot intent de subordinar la rad i lactuaci6 a tradicions
o religions particulars) i cal una organitzacid politica que reconegui
el que es indefinit i que garanteixi a tothorn el dret a lautonomia
(democrecia).

El Racionalisme creu que l'individu Os capac d'escapar-se d'aquests
Iligams sOcio-culturals i crear ell mateix la societat en base a la seva
voluntat. Creu que l'individu es capac d'escapar-se de la histOria
i de ser el comencament, i creu tambe que lorganitzaci6 politica
es un mitja per garantir-ne la Ilibertat. En resurn l'home pot escaper
a la seva natura i convertir-se en subjecte: conscientrnent i volun-
tenement. L'home es un subjecte capac d'escapar-se de qualsevol
naturalitzaci6, de qualsevol concepte particular d'hurnanitat. de
qualsevol obligacid d'un contingut particular, de qualsevol limitacid.
La poE.sibilitat de fer-ho es inherent a lesser hurne. Aquest es
aut6norn ,,per se -. exempt de direccid aliena, naturaliter maioren-
nes- corn diu Kant.° La seva dignitat es basa en la seva rad. elk!)
que Kant expressa corn "la humanitat dins de nosaltres- Aquesta
es tambe all() que uneix els individus en la comunitat prOpiament
humana i universal.

(4) KANT. Was ist Aufkldrung a SCHIRIF TEN Volum IV. A BLIChorldll E
(eds Bmilo 1922. p 169

,l. t . t
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2. El Rornanticisme: l'obertura és el do d'un men particular

El Rornanticisme considera que all() que el Racionalisme reconeix
corn a essenciaiment hurne es totalment abstracte. Segons el Romanti-
cisme, el Racionalisme ignora que l'home es un ésser histdric i

social, general per la histOria i la politica. Ignore, sobretot, que alit)
que es essencialrnent hurne no existeix enlloc més sine en les
cornunitats concretes particulars, en les quals vivim. Ignora que la
pertanyenca a aquesta mena de comunitat, la qual, corn a cornunitat,
sernpre s'expressa en una organitzaci6 politica concreta, es essen-
ciai per a la llibertat, si no vol veure's redu'ida a rnerament abstracta
i il.luseria (l'organitzaci6 politica, per tant, no es nornés un rnitja per
garantir la Ilibertat). El Rornanticisme crea un altre enfocarnent de
reflexio sobre all6 que Os essencialment hurna, tot i mantenir el
concepte que la convivencia pr6piament humana es crea i es rnanté
corn a desnaturalitzacie.

L'horne no Os res en ell rnateix, es indefinit. en aim) coincideix
arnb el Racionalisme. Pere, diu el Rornanticisme, la sostraccie no
es deu a l'activitat de ['home corn a prepiament hurne. La sostraccie,
llavors, seria una actuacie de l'home, que naixeria nomes corn a
conseqUencia d'aquesta sostraccie. Si es considera la sostraccie
corn l'existencia d'una capacitat general humana (la ra6) arrelada
en tot Osser hume abans que se la sostracciO, flavors es.
en el fons, la naturalesa la que facilita els fonaments d'all6 que es
essencialrnent hume I la que ens uneix a una cornunitat hurnana

Segons el Rornanticisrne, la desnaturalitzacie no es l'obra d'un
subjecte raonable, sin6 el producte d'un do del men. L'home no pot
ser determinat per la naturalesa. La seva manera de ser rau pre-
cisarnent en l'indefinit Tanrnateix, l'home es integrat directarnent
en un mon que Os raonable i que ell enten. El fet de comprendre
les coses, que seri raonables, no es deu simplement que l'horne,
corn a subjecte. els hagi arrencat aquesta comprensi6, sin6 perque
s'ha fet hurtle precisarnent per haver-se integrat en un m6n ja
establert i transparent per a ell. Es veritat que s'ha sostret a la
naturalesa, perd, podriern dir, en un cert sentit, sent originalment
naturalitzat. L'home (es) troba irnmediatament (en) un men que no
ha Great. en un men raonable per naturalesa. Aquest m6n sempre
es particular aquest men concret, que s'ha creat en el decurs de
la histOrta. (Es) troba tarnbe (en) un men juntarnent amb altres
individus Es troba arnb altres individus que comparteixen aquest
maim men amb ell. El men en el qual l'esser huma s'ha integrat
originairnent, o el que se li obre, sempre és ja un men compartit.
Es un men que s'obre partint de significats cornpartits, de convic-
cions compartides, de tradicions i histOries compartides, de prac-
tiques I enfocarnents compartits. Es podria dir que l'horne s'incorpora
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a un mdri que s'obre entre humans que en un sentit molt ampli parlen
la mateixa llengua. El men com0 que obre aquesta Ilengua es la
casa on resideix el que es prdpiament hurne. Aquest mdin es el que
ens uneix a una comunitat prdpiament humana. I, pel fet de trobar-
se en un men compartit i transcendent, els humans poden actuar,
pensar i jutjar corn a humans.

El mOn natural al qual s'incorpora l'home es podria anomenar
una segona naturalesa (o una naturalesa social: cultura o Ilengua).
Constitueix l'home, es la seva rad. Una rad que manca de rad, que
no es natural (determinada) sind histdrica i social, que es un mOn
i no un ambient natural.

La incorporacid al mOn es la manera amb la qual l'home se sostrau
a la naturalesa. No es el producte d'un subjecte, sind el naixement
'de l'home. L'home no crea el mOn corn a subjecte raonable. no
defineix el sentit de la seva actuacid, el seu raonament i el seu judici.
Ben al contrari. pel fet de trobar-se en/amb un men compartit i

raonable, l'home pot crear i determinar. L'horne no crea la Ilengua,
sine que grades a l'existencia de la Ilengua pot dir alguna cosa.
La incorporaci6 no suposa cap voluntat ni cap consciencia, cap
subjecte no podria ser fora del m6n. Es la rnateixa incorporaci6 la
que possibilita la voluntat i la consciencia humanes. La consciencia
o la voluntat sorgeixen en un mOn ja cornpartit.

Aixd no obstant, si podem parlar d'una "naturalitzaciO social",
,aixd no vol dir, en conseqüencia, la inclusid en un proces natural
i una subordinacid a les circumstAncies donades? (es a dir, des-
hurnanitzacid?). Segons el Romanticisme, la naturalitzacid social no
es la inclusi6 en un proces natural perque Os l'obertura d'un mOn
com0 raonable. Tampoc no es una subordinacid a les circumstAncies
donades en la mesura que comporta una sensibilitat envers el misteri
(alld que es no palpable i no pensable), i per a la transcendencia
d'alld que ens fa esser hurtle, i per al do del m6n que ens permet
ser humans. Aquest reconeixement de la transcendencia (d'alld que
està donat a mi o a nosaltres abans que jo o nosaltres existirn) es
la condici6 d'una existencia prdpiament humana. El Romanticisme
admet que si l'home fos completament naturalitzat, Ilavors estaria
limitat per evidencies, prejudicis i costums. L'actitud completarnent
natural s'oblida de la seva font: la sostraccid original, que es el do
d'un m6n. L'essencialment hurná es manifesta exclusivament en la
sostraccid d'aquesta actitud natural i en una preocupacid pel mOn
Aquesta sostracci6, tanmateix, no Os l'activitat d'un subjecte sinb
la manifestacid d'un mOn naturalment donat. Aqui. segons el Romanticisme,
intervenen l'art I l'organitzacid politica. Corn rnes posen de manifest
la dignitat, l'art i l'organitzacid polltica mes justicia fan al indn en
clue (des del qual) viu l'home i mes el revelen. Aixi, per exemple,

4..)
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un.poema Ries deixa i fa parlar les coses i sobretot la mateixa Ilengua
corn mes posa de manifest la dignitat humana. De manera analoga,
tambe l'organitzacid politica o la seva configuraci6 es prdpiament
numana si expressa i configura la comunitat concreta.

Tot i aix6, per al Romanticisme continua sent una qUesti6 sense
resposta clue pot significar pensar, jutjar i actuar U f7 mateix. L'home
no pensa, actua o jutja mai per ell mateix; sempre es un mitjancer
o el portaveu d'una tradicid, una manera de viure particular, un mOn

concret. 0 be l'home pot pensar, actuar, jutjar, per6 Ilavors perd
alhora la seva dignitat sostraient-se al mOn cornü, que ddria sentit
a les seves actuacions i al seu raonarnent. Llavors ja no te cap relacid
amb els altres humans, es veu privat de la Ilengua amb la qual podria
parlar amb els altres, desapareix de la comunitat prOpiament hu-
mana i se submergeix en un aillament total (o en una altra comunitat,
on es plantejare el mateix problema).

El Rornanticisme s'ha adonat amb ra6 que la sostraccid de la
naturalesa no es una activitat de l'esser hume corn a subjecte.
L'home no es lliure per naturalesa, ni este dotat amb la possibilitat
humana de pensar, actuar i jutjar. Aquestes capacitats no es troben
a tots els individus afllats o naturals. Nomes poden apareixer i

adquirir-se incorporant-se a una comunitat humana concreta. El
Rornanticisme, tanmateix, considera aquesta comunitat corn una
mena de segona naturalesa, abandonant aixi la possibilitat que
l'home pensi (actu'i i jutji) per ell mateix i preservi la convivencia
prOpiament humana precisament per pensar ell mateix.

Tot i aix6, hi ha un altre cami. Aquest cami s'allunya del Racio-
nalisme i del Romanticisme pel f et que tots dos consideren que
l'obertura d'un mdn prdpiament hurne es un fet (o un -datum», un
do) d'una identitat humana o naturalesa (encara que en sigui una
segona). Jo crec de f et que tots dos conceptes queden supeditats
a una Idgica naturalistica; la Idgica de la identitat. Segons aquesta
manera de pensar, l'espai politic, corn ja he esmentat anteriorment,
te un fonament natural: una identitat humana, una particularitat o
una naturalesa en faciliten el fonament. Per tant, l'home pertany a
la comunitat prOpiament humana grecies a una identitat (Naturalesa)
o a la individualitat (sia inherent sia adquirida corn a segona na-
turalesa). Aquesta individualitat o aquesta identitat es alhora la
prirnera condicid per al raonament i l'actuacid humans, per a l'autentica
llibertat. Es sempre aquesta identitat all() que uneix els membres
d'una cornunitat i allô que fa que el raonarnent i l'actuaci6 tinguin
sentit, precisament perque es cornpartida per altres.

Des del punt de vista del Racionalisme, la identitat es universal,
consisteix en la capacitat racional que cada individu comparteix
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amb altres individus racionals. La comunitat humana es una comu-
nitat natural, horn hi pertany pel fet de participar en la rnateixa
naturalesa o identitat: la ra6. Gracies a aquesta rad l'home as també
capag de jutjar, actuar i pensar per ell mateix. Segons el Rornan-
ticisrne, la identitat es considera corn particular, corn el conjunt de
significats, practiques, tradicions, Ilengua, que l'individu compar-
teix amb altres i que Ii possibiliten pensar, jutjar i actuar. Aqui tambe
podem parlar d'una cornunitat natural, diguem-ne una segona naturalesa.
Pere) tarnba aqui, horn pertany per si mateix a la cornunitat.

Seguint la linia d'aquests conceptes, forrnaci6 politica vol dir
també contribuir a l'adquisicid, la realitzaci6, el desenvolupament
o el manteniment de la identitat o la naturalesa que forma la base
de la comunitat i la base de la llibertat. Essencialment, aquests
conceptes sOn naturalitzacid o identificacid. El seu punt de partida
es, i ha de ser, que quelcom ha de ser imaginable, definible o donat
perqua la naturalitzacid o la identificaci6 siguin possibles. Per tant,
la discussid sobre la formacid politica i l'educacid gairebe sernpre
tracta de la descripcid d'aquesta identitat o aquesta rad, és a dir,
el que es "propi" de nosaltres.

Per6,Jespai politic té un fonament? basa en una identitat
o particularitat? La resposta negativa a aquestes preguntes cons-
titueix el punt de partida d'un altre concepte del fet politic, que
presentare a continuacid. El raonarnent d'Hannah Arendt n'ofereix
l'enfocament.

3. L'obertura de l'espai politic: el fat estrany de la pluralitat

Tambe Hannah Arendt opina que el fet politic neix corn a pro-
blematitzaci6 del fet natural, corn a desnaturalitzaci6. Aix6 no obstant,
l'obertura d'un m6n prOpiament hurna no es deu ni a la sostraccid,
realitzada per un subjecte, ni a la incorporacid original en un m6n
particular, sin6 a la pluralitat original i irreduible. Per a Arendt aix6
vol dir, corn ja hem dit, que l'espai politic no té fons, sind que s'obre
sobre un abisme: la de cada identitat.5 El fet de la
pluralitat as molt curids. Es un fet que no es visible, ni detectable,
ni donat. Es un fet que es ,,percep. Pluralitat no apareix corn
quelcorn, corn /a pluralitat, sind corn un manarnent de la justicia.
Aquest rnanament es all6 que ens uneix a una comunitat hurnana.
Intentare d'aclarir-ho a continuacid.

(5) Arendt escriu iiResulta sorprenent la dif erencia de categoria entre la I ilosof ia
politica I la resta Sobres de tots els grans pensadors. fins i tot en Plate La pohtica
no assoleix mai la mateixa prof unditat Aquesta manca de sentit prof und no es
altra coGa que la manca de sentit per a la prof unditat que osta ancorada en la
politica.. (Was ist ). P 9
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La comunitat prbpiament humana s'obre amb l'aparicid d'una
pluralitat d'hurnans. Es l'espai existent entre aquests humans.6 Aixd
no obstant, aquesta aparicid de la pluralitat no es la percepci6 o
la manifestacid d'una identitat universal o particular humana en tots
o en diferents individus. Es l'aparici6 d'humans en la seva condicid
de ser absolutament diferents de tots els altres. Els humans, corn
observa Arendt, no tenen nornés la possibilitat de comunicar quel-
com, sind alhora de comunicar-se ells rnateixos.7 I comunicar-se un
mateix no consisteix a comunicar quelcom (per exemple, una qualitat
determinada, una competencia, un do, un coneixement, un desig...)
sind que es l'aparicid corn a algti. "Algii>, no es pot reduir a les
qualitats apreciables o donades, a trets, etc. L'aparicid de la plu-
ralitat d'hurnans es, per tant, l'aparicid dels humans corn a algO i
corn a quelcorns» (sic). Apareixen precisarnent corn a sostracci6
de qualsevol definicid, qualitat, caracteristica, etc. Els humans, per
tent, apareixen de manera singular, d'una manera no perceptible
ni palpable.6

L'aparicid d'un hurne es l'aparicid d'Algu i no de Quelcorn, Ilavors,
d'AlgO que es No-res. Perb aixO no vol dir que l'horne aparegui corn
la mere negacio (per exemple, no aim) i no all& no aquest i no aquell,
no jo). L'horne no apareix corn a Quelcorn, perb tampoc corn a No-
res (corn a tant se val que). Un hume apareix corn a comunicacid,
corn a cornunicacid d'ell mateix.9 AlgO dirigeix paraules a un altre
Algtj, Ii parla, busca una resposta, clue es la seva resposta, l'obliga
a comunicar-se amb ell: ,qui ets? quO tens a veure amb mi? Obliga
l'altre a assignar-li un Hoc en el m6n. L'hurne, corn a prbpiament
hurne, es a dir, en la seva condicid d'esser ünic, apareix corn a
pregunta apremiant (la pregunta sobre que es hurne), corn a obli-
gacid que es dirigeix a un altre individu en la seva particularitat.
Si que no es Quelcom no obligues a res, Ilavors realrnent
seria No-res: tant se val que.1°

(6) Vegeu ARENDT, Was ist . , p 11. -La politica neix en l'espai entre els homes
i. per tant. a l'exterior de l'home-

(7) H ARENDT, Vita Activa. Munic. 1960. 1981. p. 165
(8) En la seva singularitat, els homes sen tambe per a ells mateixos invisibles -aquest

Algu. ( que sempre s'assenyala a si matetx quo sempre roman ocult. (Arendt.
Vita. . p 169)

(9) Vegeu tambe LEVINAS. E Autrement quOttu ou Au-ck4A dr ressence. La Haia.
1978 (2). on parte sobre el parlar o el dir sense parlat o dit -Dire sans dit- (p
33). -Dir, pura expressiO d'un jo en la donacio de signe a l'Altre (Ilenguatge abans
del dit)- (p 78) o- -De ,ense dit, signe donat a l'Altre el testimoniatge en que
el subjecte surt de la LA:ye clandestinitat de subjecte- (p 188)

(10) Vegeu LACOUE-LABARTHE. Ph Oil en Otions nous. a -Limitation des Modernes .

Pans. 1986. p 284
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Els humans, corn a humans, apareixen originalment en plural. Es
comuniquen, busquen una resposta, pent) la pregunta no es pot
definir, localitzar, identificar; cada nova vegada sorgeix des d'indrets
diferents. La qüesti6 és assignar als altres un Hoc en el mOn (el meu
m6n, el nostre mOn), per aix6, apareix en la consciencia corn un
manament de la justicia: c.,Què tinc a veure jo amb la justicia?
(Levinas). Aquest rnanament implica que jo he de comparar el que
no es pot comparar. Per ter possible aquesta comparaci6 cal fer
visible el que realment no es visible ni palpable (la pluralitat corn
a comunicaci6 de les singularitats)."

La pluralitat invisible nornés pot existir (de manera visible). en
el mOn a causa del reconeixernent rnutu de la igualtat, del reconeixe-
ment rnutu corn a individus amb els mateixos drets. Els humans, per
tant, no sOn iguals per naturalesa, per6 esdevenen iguals per la
decisiO, que continuament cal reafirmar, de reconeixer l'Altre corn
a Igual a un mateix, i un mateix corn a Igual als Altres, és a dir,
alliberat de qualsevol particularitat o determinaciO o identitat. Aquests
drets no corresponen a l'individu per naturalesa, se li assignen en
la seva singularitat. Aquest reconeixernent no es el reconeixement
d'una igualtat donada (per example, quant a cornpetencia o coneixe-
rnents), no és el reconeixement d'una igualtat real (existent). sine)
el reconeixernent que els humans s'han comunicat i, en la seva
singularitat, dernanen una resposta.

La decisiO de reconeixer-se rnirtuament corn a iguals no genera
els «Espais interrnedis" (l'espar politic), no genera l'home, sin6 que
rnante (conserva) els Espais Intermedis, ja que irnplica la negaci6
de cornportar-se amb l'altre corn si fos un exemplar de la mateixa
especie o un membre del mateix grup o un portador d'una funciO,
o un parlant d'una deterrninada Ilengua, a la qual cosa es pot
reaccionar d'acord amb les norrnes o els costums valids, o sirnple-
ment d'acord amb les possibilitats donades. Nornes aquesta decisi6
possibilita les activitats prOpiament humanes en el rnOn. Nornes sota
aquesta condiciO els humans poden arribar realrnent a singularitzar-
se, a ocornunicar-se, a actuar oells mateixos,,, a pensar, a jutjar
i a relacionar-se amb altres singularitats.

La convivencia humana real no es natural sin6 problematica.
Nornes existeix i horn escolta i pren una decisi6 sobre el manament
de la justicia d'acceptar l'altre corn a igual. Aixi podern entendre
Arendt quan escriu que no podem assignar un bloc en el mOn a la

(11) Vegeu COLLEONY J "L ethique. le powique et la question du monde (Hanuan
Arendt et Emmanuel Levinas) a Los Cahrels de Phdosophro. 1 5/1 6 1992/1993
pp 161-183
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pluralitat, es a dir, a all6 que és ales diferent en termes absoluts,
de manera .naturaliter", sin6 nornés garantint els mateixos drets.
Diu: .Amb aquesta garantia voluntAria i amb el reconeixernent del
mateix dret juridic es reconeix que la pluralitat dels humans, que
deuen la seva pluralitat a ells mateixos, deu la seva existencia a
la creaci6 de l'home.'2

All6 que ens uneix en una convivencia prOpiarnent humana és
el manament de la justicia que m'obliga a contestar, a pensar, a
jutjar, a actuar corn jo mateix. Aquest manament es concedeix
(tambe és un do) sense prescriure de cap manera una certa res-
posta. El manament de donar LA MEVA resposta. Crea la possibilitat
de la Ilibertat, la possibilitat de ser un principi i de singularitzar-
se. Aims) no vol dir que es torni a introduir un cop riles un subjecte
o un principi absolut (aquest és el naixernent). El comencament corn
a resposta continua vigent... La Ilibertat de comencar, corn diu
Arendt, no s'ha d'identificar amb la Ilibertat de la voluntat entesa
corn la llibertat d'escollir entre all6 que existeix, a grans trets, el

be i el mal, sin6 la Ilibertat de voler senzillament que aix6 o aquell
sigui aixi o diferent".'3 No es la Ilibertat de la voluntat, sin6 la Ilibertat
corn a voluntat.

Due vol dir tot plegat per a la forrnaci6 politica?

4. La missiO politica de la formaci6 I l'educaci6

Corn ja he dit abans, el significat politic d'educaci6 i forrnaci6
s'enten gairebe sempre corn a una contribuci6 a l'adquisici6, al
desenvolupament o al manteniment de coneixements i competen-
cies, de virtuts i sensibilitats que es consideren constitutives per
a la comunitat i una base per a la Ilibertat. Per tant, l'educaci6
la forrnaci6 es consideren una mena de fonament o corn la creaci6
d'una liar (en el sentit de buscar la Ilar en alguna banda), la creaci6
d'una base ferrna sobre la qual la cornunitat hurnana pugui establir,
per fer possible una actuaci6, un raonament i un judici propis. Es
la creaci6 d'una naturalesa o una identitat: naturalitzar o identificar.
En els termes de la Ilengua, es pot expressar de la manera seguent:
nornés si parlem (o aprenern a parlar) la rnateixa Ilengua podem
entendre'ns mütuament i forrnar una cornunitat, i per poder parlar
un mateix cal aprendre la Ilengua cornuna. Al cornencarnent de tot
he observat que aix6 vol dir que l'educacib i la formaciO sempre
parteixen d'una desigualtat due cal superar per poder incorporar-
se a la comunitat i per poder pensar i actuar per Im mateix. Cal

(12) ARENDT. H Was p 11

(13) ARENDT. H Was p 31
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ensenyament i iniciaci6 als menors d'edat per part dels majors
d'edat, als ignorants per part dels que ho saben tot, als no-corn-
petents per part dels competents. Es parteix d'una desigualtat i es
vol generar una igualtat corn a participaci6 en elle) que es compartit
(per exemple, la Ilengua compartida).

En la rnesura que e! sentit de reduced() i la formaci6 es politic,
la naturalitzaci6 I Ia identificaci6 no sOn suficients. Per cert, aix6
no vol dir que siguin innecesseries per exemple per mantenir les
xarxes socials i les families, o simplernent per mantenir-se viu.
Malgrat aix6, la naturalitzaci6 i la identificaci6 no ens uneixen a una
cornunitat humana. Potser contribueixen a una cohesi6 social, per6
no uneixen els humans ni permeten que els humans se singularitzin.
Ben al contrari, reduced() i la formed() que pretenen contribuir a
la dignitat hurnana han de partir de remancipaci6 real, del reco-
neixement de la igualtat. Amb molta ra6, Ranciere crida l'atenci6
sobre el fet que la desigualtat entre els que saben i els que no saben,
entre els menors i els majors d'edat, que dins de la relaci6 peda-
gOgica sembla natural i caracteristica, sempre es basa en el reco-
neixement de la igualtat, sense la qual el menor d'edat ni tan sols
entendria al major d'edat ni podria aprendre'n res." Aquest reco-
neixement de la igualtat no es, tanmateix, la constataci6 d'una
circumstancia donada ni de la presencia de quelcom identic, sin6
el reconeixement que l'altre es AlgO.

Expressant-ho al reves podriem dir: tot i que no entenguem el
significat del que diu l'altre, perque no coneixem la Ilengua que parla
o escriu aquest individu, o perque ignorem certs costums o tradi-
cions o be el significat d'uns gestos, immediatament reconeixeriem
tanmateix cada gest, cada paraula, cada Iletra corn un intent de
comunicacib, corn la voluntat d'expressar-se i comunicar-se (corn
en el naixement d'un infant). Una paraula humana s'ha dirigit a
nosaltres, Alg6 l'ha dirigida a AlgO, es un dialeg. Aquest reconeixe-
ment immediat corn un intent de comunicaci6 es el reconeixement
de l'altre corn a esser hurne capac de comunicar-se per ell mateix
i d'entendre all() que un altre hurna Ii vulgui dir. ConsegOentment,
es l'obertura d'un mOn hurne, que precedeix qualsevol Ilengua i

costum particulars. Un mem" dels homes i per als homes, un mOn
entre els humans. La comunicaci6 corn a esser huma particular i

Onic, el fet de dirigir-se i afirmar a l'altre, no este supeditat a ni
depen de cap Ilengua. L'Altre no em parla perque parla una Ilengua

(14) Vegeu L'ecole cfegalite on questions Table rondo autour de Jacques Ranciere
a L Cornu Le metier crinslruire Pedagogic et philosophic Poitou. Paris. 1990.
p 56

9
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que jo entenc. La Ilengua no parla, només parlen els individus
singulars i aquests individus no parlen ells mateixos perque tenen
una Ilengua. Es a l'inrevés: fan servir una Ilengua; en el fons,
l'inventen, perqua volen cornunicar-se en la seva singularitat i perqua
volen comprendre els altres en la seva singularitat.15 L'aprenentatge
o l'existancia d'una Ilengua no és una condicid d'aquesta comuni-
cacid hurnana.

El reconeixernent imrnediat, l'intent de cornunicar-se, és suficient
per ser conscient d'una profunda obligaci6 respecte dels drets dels
altres: del manarnent de la justicia. Es dirigeixen a mi, no corn a
una persona que sap o corn a una persona que no sap, no corn a
rnenor o major d'edat, no corn a un membre d'una societat o corn
a un parlant d'una Ilegua determinada, sin6 corn a ésser hurna, as
a dir, ern dernanen que jo mateix doni una resposta corn a igual
en la rneva singularitat, a rni, qua reconec l'altre corn a igual en
la seva singularitat. Aquesta cornunicacid ens uneix de bell nou cada
vegada en una convivancia humana i ens exigeix que pensern,
actuem i jutgern per nosaltres mateixos, distanciats de qualsevol
determinacid o circurnstancia. Aquesta trobada as un esdevenirnent,
un naixement que ens obre el rndri huma. Es tracta de no tancar
aquesta obertura, d'evitar que algt) es negui al rnanarnent de ser
el "principi,,, és a dir, evitar la distancia arnb qualsevol Ilengua
particular, que qualsevol Ethos particular, desaparegui."'L'aventura
hurnana és precisarnent una aventura a la qual es renuncia facilrnent,
es torna rapidarnent a la liar, al que és familiar, natural, propi (a
and que és).

En aquest punt potser podriem situar el significat politic d'educaci6
i forrnacid. Potser educacid i forrnacid no tracten nornés d'adquirir
una seguretat, una liar, una Ilengua (costurn, cornpetancies), en
base als quals poguem pensar, actuar i jutjar. Potser es tracta rnés
aviat d'all6 que, si més no, fa suposar la paraula ,,educare,,
i potser la paraula alernanya "erziehen.,: guiar algO fora de la seva
posicid, guiar algu fora d'ell rnateix per endinsar-se en el m6n hurna
i problematic. No crec que l'educaci6 i la formacid generin un mOn

hurna que fornenti l'obertura entre els humans, sind més aviat crec

(15) Corn diu Arendt. no es podria parlar -de la manera de ser absolutarnent dile-
renciada de cada persona sense l'heterogenellat-

(16) Peperiak posa l'exemple de Colom -Quan Colom va veure els primers Indic es
va trobar davant Tuna oxigOncia moral qua va precede qualsevol problema de
llenguatge I de traduccie Ouan va comencar la tragedia de la seva exterminacio.
no va ser a causa de les cares de les mans quo tenien.sino de l'ethos d'uns
Ilengualges I d'unes cultures particulars davanl les quals els visitants europeus
no podion mostrar-se indderonts sine oboe un manament no-lingulstic met elevat
d'humannat universal- From IA,' toromsm p 270. el subralllat es meu
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que poden contribuir a evitar un tancament i que poden fer que els
homes reconeguin que han de buscar en ells mateixos EL SEU cami
Per tant, l'educacig i la formacig no requereixen classes ni expli-
cacions (sobre la complexitat del mign), més aviat necessiten una
certa «preeminencia.. De fet, cal preeminencia perque un individu
es reconegui a ell mateix com un esser que ha de donar i que és
capac de donar una resposta sobre ell mateix, perque l'individu
digui: soc una persona, per tent, penso, jutjo, actuo (sum, ergo
cogito). Aquesta preeminencia rau en les ordres i els mananients
Es una preerninbncia que, segons Ranciere, s'exergeix entre volun-
tat i voluntat. entre Algü i AlgO. No es la (muda) preeminencia del
que sap sobre el que no sap.

La comunitat prOpiament humana no es generada per uns Iligarns
biolggics, I per tant, tampoc no histgrics ni culturals, sing pel manarnent
de justicia. Les condicions de la humanitzacig sgri el manament,
la interpel.lacig, la consulta i el mandat. I aquell que educe o forma,
aquell a qui, per seguir l'exemple de Ranciere, m'agradaria ano-
menar .Mestre., es qui actualitza el manament, qui repeteix Ia
interpel.lacig. El manament del qual parlem no esta escrit ni reflectit
en cap altra forma corn perque algt) se'n pogues apropiar (corn si
es tractés d'una Ilergua), sing que sempre prove d'un altre indret,
d'un individu envers on altre. El Mestre no es per tant aquell que
sap, sin6 aquell que no sap: .le maitre ignorant. (Ranciere).

Hem de diferenciar entre aquell que mana i aquell que sap. En
aquest context, el dornini o preeminencia no es el d'una resposta
ja coneguda per endavant. Es la dorninacig d'exigir una paraula.
una interrogacig Pen!) no es tracta de preguntar. corn ho fa un
orador, que vol convencer o convertir, que vol que els altres l'escoltin
i fer al final el que ja tenia previst Tampoc no es tracta de preguntar
corn algO que ja sap i que vol ensenyar o transmetre coneixernent.
Aquell que ja sap pregunta allg que en el fons ja sap, construeix
la pregunta en relacig amb la resposta que vol escoltar. Aquell que
pregunta I aquell que dgna la resposta (velida) sgn en el fons la
mateixa persona. Aqui la pregunta no es una avertura, nornes es
un true per arribar a un objectiu determinat Condueix a elle mateixa
El Mestre, tanmateix, pregunta corn una persona que vol escoltar
i que es preocupa que l'altre It presti realment atencig i s'hi comu-
niqui. Preguntar vol dir parlar corn a humans, envier una paraula
-Due en penses?... El Mestre Cs aquell que mante la persona que
busca en el seu carni singular, en el qual es l'Unic que busca i que
no deixa de buscar El Mestre no es aquell que ens indica el cami
o aquell que ens precedeix en el cami, sing aquell quo ens explica
el seu carni i ens recorda els camins que ban pres altres persones
El Mestre no es qui sap, perg tampoc no gs un ideal a irnitar. no
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es cap model. No diu: fes corn jo, sin6 que diu: escolta el que
t'explico. El Mestre explica el seu propi cami, el fa visible (public)
i d'aquesta manera s'exposa al judici: ,que en penses? Oblige l'altre
a buscar ell mateix, a que s'atreveixi a Ilancar-se a l'aventura
humana i a prestar-hi atenci6 per no caure simplement en prejudicis
i costums que nornes ens condueixen a nosaltres mateixos, al mateix
lloc.

Fer possible a l'altre que pensi, actui, jutji o parli no significa
ensenyar-li una deterroinada competencia general de pensar. ac-
tuar, jutjar o parlar, perque. zcom podria una competéncia semblant
conduir mai a un raonament, un judici o una actuaci6 propis? No
es ensenyar-li a un altre una Ilengua, perque. 6com podria aixO
conduir mai a una manera de parlar pr6pia? Sobretot, es tracta
d'exigir a l'altre que pari esment, es a dir, que escolti atentament
el que Ii diuen els altres i que intenti comunicar-se ell mateix. Tambe
cal exigir als altres que investiguin les seves possibilitats i que
estudiin els camins ja presos. Llavors aquest estudi es la resposta
a una pregunta que no es motivada per naturalesa. sin6 que Os
problemetica. es un manament. Per cert, aix6 no te res a veure amb
un metode. No existeix cap metode per anar d'aventures no es
possible equipar-se. Nornes queda prendre cada nova vegada la
decisi6. exposar-se i ester atent

L'educaci6 I la formaci6 no signifiquen fundar una Ilar. sin6 treure
l'altre de la seva Ilar i Ilancar-lo al mOn hume (o potser millor:
mantenir-lo alli), no es ensenyar-li una Ilengua perque ha de saber
parlar. sin6 perque se li exigire que parh (que vulgui parlar), parlant

comunicant-se amb ell, exigint d'ell que entri en dieleg amb la
pluralitat de les veus d'una comunitat i d'una tradici6. No per arrelar-
hi. sin6 per evitar la repetici6. recordant el manament de la justicia.
Pert). segons diu el rabi Susja. En el regne venidor no em preoun-
taran 6Per que no has estat Moises? sin6 que em preguntaran 6Per
qué no has estat Susja?" Podria ser que actualment la principal
tasca politica consisteixi a fer que la preeminencia d'aquesta pre-
gunta torni a esdevenir palesa

1'71 Cita' a ABRAM B H ,Inndse ',addrp ats ier,,p, Ramon- 19P.5

r 181 F.ns a coo punt semb.ant CASTORIADIS C La do),s r: 295 anuesta
pade,a no es prinnpalment una ouest.0 de 'fibres de cred,ts per a les escoles
Es en prrrner Hoc abans de res Ia presa de conr,clenc.a del fel qua la pobstambh
5011 vosaltres clue el seu des!, depon tarnhc de ,a vostra refir;x.0 del vostre
orrportarrent de les vostres decs.ons IV ci mna allra manera PC pa,t,c.pacmo

e n la v.da
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Abstracts

La conception impucite
au polttique et Liu pe-
dagogique qui est a
'uvre dans la dis-
cussion actuelle con-
cement le rele de
l'education dans la
(re)construction
que ou civiquc ptsut
etre appelee ratura-
itste Ce naturaltsme
a ate critique aussi
Dien par les Lumieres
due par le Romantis-
ale. mats taus les
deux restent finalement
pris dans la togique
naturaliste (la logique
de I 'denote/ ifs sop-
posent tou,ours d'une
facon ou d'uns autre.
une identite ou une
nature a le base de la
communaute et
concoivent l'education
comme une natural,-
satton ou une identifi-
cation. c'est-e-dire une
appropriation de cette
laentite ou de cette
nature A partir du tra-
vail d'Hannah Arendt
d'Ernrnanuel Levinas et
de Jacques Ranciere.
c est-a-dire a partir
d une pensee profonde
de la pluralite. on peut
envisager une critique
radicale de ce nature-
1-sme et uric concep-
tion de leducation
comme orobismati
satton

f
t .

The unplictt concept of
politics and education
,vhich underpins the
current debate about
the roie of education
in political or civic re-
construction may be
described as 'natura-
listic This naturalism
was criticised both by
tne Enlightenment and
by Romanticism, but in
ths end both are trap-
ped in naturalistic lo-
gic (the logic of identi-
ty) they still suppose.
one way or another.
that there is an identi-
ty or a nature at the
basis of the community
and conceive of edu-
cation as a naturali-
sation or identification.
which means an
appropriation of thal
identity or that nature
From the work of Han-
nah Arendt. Emmanuel
Levinas and Jacques
Ranciere. i e . from a
profound analysts of
plurality we may envi-
sage a radical critique
of that naturalism and
a concept of education
as probletnatisation

BEST COPY AVAILABLE



RECENSIONS, TESIS DOCTORALS
I NOTES BIBLIOGRAFIQUES

9 i)

IS?"



Recensions

ALONSO TAPIA, J.: MotivaciOn
y aprendizaje en el aula. C6mo
enseflar a pensar. Madrid: San-
tillana, 1994.

Amb aquest Ilibre, el seu autor
ens of ereix una obra de gran
importancia per al col dectiu de
professionals de l'ensenyament,
car aborda un dels punts prin-
cipals de l'educaci6 actual: els
problemes de motivaciO que inci-
deixen en les errades d'aprenen-
tatge, i a l'inrevés. Des d'aquesta
Vroblernatica, es planteja la Sig-
nificaciO que l'ensenyament de
processos i estrategies suposa,
conjuntarnent amb el desenvoj
lupament de programes especi-
fics per ensenyar a pensar. Corn
un peix que es mossega la cua,
aquests dos aspectes constituei-
xen una de les més grans preo-
cupacions dels professors ac-
tuals.

El Ilibre presenta no tan sols
una proposta practica per a entre-
nar els alumnes en les habilitats
de comprensi6 raonament, sin6
que tambe centra la seva aten-
ciO en una sane de nuclis terna-
tics cabdals en l'aula. Per be que
no ens trobern davant un Ilibre
d'investigaci6 pura, el Ilibre
sense bandejar els aspectes te6-
rics basics- fa avinents unes di-
rectrius que condueixen a una
perspective integradora, que per-
meten millorar la rnotivaci6, tot
repercutint positivament a en-
senyar a pensar a l'alumne, la

w

qual cosa implica una millora
dels seus aprenentatges. L'autor
desgrana en els vuit capitols pro-
postes practiques per optirnitzar
els resultats: motivaci6 per apren-
dre, entrenarnent de processos
cognitius basics, raonarnent, solu-
ci6 de problemes, cornunicaci6
escrita, cornprensi6 lectora, corn-
prensiO escrita: composici6, apre-
nentatge i record, prograrnes per
ensenyar a pensar.

Després d'una breu introduc-
ci6 te6rica, trobern una sintesi
dels coneixements actuals so-
bre les variables que determi-
nen les habiiitats a entrenar. Es
perfilen activitats, formes d'orga-
nitzaciO, avaluaci6, etc. Es pre-
senten, tanmateix, els princi pis
sobre els quals ha de basar-se
la instrucci6, punt ildustrat abas-
tament.

Bona part de les propostes
relatives a la rnotivaci6, al rao-
nament, la soluci6 de problernes
i la cornprensi6 lectora, han estat
investigades directament pel pro-
pi autor. De tota manera, la pro-
blematica personal i quotidiana
de cada professor és ben con-
creta i especifica. D'aqui, doncs,
que una obra general corn la que
avui cornentem no pugui respon-
dre satisfactOriament a totes i

cadascuna de les situacions d'a-
prenentatge.

No obstant aixO, no hi ha dubte
que aquest Ilibre pot servir OW-
ment corn a guia i punt de re-
flexi6. Els entrenaments que pro-
posa estan fonarnentats en
aquests tres principis: motivar
els processos del pensarnent,
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oferir models concrets i obser-
vables, configurar per la prec-
tica les conductes desitjables.
El Ilibre palesa -al Ilarg de tots
els capitols- la importer-Iola d'en-
senyar a pensar als alumnes, per
tal de millorar la comunicaci6,
l'aprenentatge o la capacitat de
resoldre problernes.

Entre els aspectes positius
constatem els segOents: el seu
carecter prectic, fins al punt de
fornir un tot integrat de guies
concretes; la seva abundant i

adequada bibliografia al final
de cada capitol; la possibilitat
de realitzar precticamentelsexem-
ples proposats; aixi corn el seu
aspecte de guia que no desdiu
la g ran quantitatd'inforrnaci6aple-
gada. Breument: es tracta d'una
excel.lent eina psicopedagOgi-
ca.

Ara be, el Ilibre tambe te al-
guns punts febles. Possiblernent
hi ha condensats molts materials
fins l'extrern que la lecture pot
resultar-ne, d'entrada, poc atracti-
va. La seva utilització requereix,
d'altra banda, una inevitable adap-
taci6 a la realitat concreta de
cada professional, sense obli-
dar rnai la situaci6 concreta de
les aules

No estern enfront d'un ma-
nual, sin6 d'una guia que pot
ajudar molt positivament ,en la
practice educative diaria Es, en
definitive. un llibre per a reflexio-
nar i q0estionar sobre tot allO
que te a veure amb quelcom tent
dificil corn es ensenyar a pensar
en l'aula. Aixi doncs, cal Ilegir-
lo amb atenci6 si es vol aprofun-
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dir en l'anelisi psicopedagogica
dels processos d'aprenentatge.

Jer6nima inland Garcia

BARO, M.; MAMA, T.: Formar-
se per informar-se. Propostes per
a la integracid de la biblioteca
a l'escola. Barcelona: Edicions
62, 1993.

A la nostra societat estern vi-
vim una Opoca en que la forma-
ci6 pot ser considerada corn l'ac-
tivitat fonamental de la persona.
Tal vegada, la forrnaci6 es una
de les notes mes destacables de
les comunitats desenvolupades.
La persona que no es forma que-
da relegada en el conjunt de la
societat i, en concret, en el seu
sector d'activitat. Encara més, el
Ileure -el temps no productiu per
se- demana tambe nous apre-
nentatges per poder gaudir de
la vide social, des dels balls de
sal6 fins al cursets de petanca.

Si se'ns permet una classifi-
caci6 extrernada, la humanitat
podria dividir-se, a la fi del nostre
segle, entre els famelics i els
opulents: aquells es rnoren de
gana, aquests han de viure amb
la tensi6 de no deixar-se rnatar,
o simplernent anul.lar-aniquilar,
per un darwinisme que sense
rep6s este demanant una con-
tinua forrnaci6 per tal d'acorno-
dar-se i adaptar-se a una nova
situaci6 que, alhora, canvia cons-
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tantment. El proces canvi-forma-
cie-canvi sembla, de vegades,
una tirAnica roda de malaurada
fortuna. Al mateix temps, corn en
una curiosa o perversa contra-
diccie, no volern deixar que aixd
sigui diferent: el nostre es un
temps de passions infinites i les
passions fan la vide plena d'a-
tractiu.

L'obra que presentem avui fa
referencia a un Ambit de conei-
xements que ens sembla basal
i, per tant, prioritari: la formacie
sobre que fer amb la informacie.

A les darrenes del segle XX
l'allau d'informacie que tenirn al
nostre abast es creixent dia rera
dia. L'infant, l'adolescent, l'adult
de la decade dels noranta viuen
en un univers d'estimuls infer-
matius amplissim. complex, con-
tradictori i que no deixa de creixer
ni en quantitat, ni en qualitat, ni
en mitjans de presentacie i de
suport. Podem percebre canvis
significatius d'un any al següent;
pensem, si mes no, en les jogui-
nes de reis o en la televisie.
Sectors, entre ells el de [auto-
melon, que han nascut i s'han
desenvolupat en cent anys jus-
tos. no han suposat una aporta-
ció tan apassionant per a la per-
sona corn el que este suposant
el desenvoluparnent del sector
de la inforrnacie. per be i per
mal. Heus aqui que, sobre la
meva taula de treball, tine el mon
sencer d'inforrnacie en el moni-
tor del meu ordinador a traves
de la linia telefenica que em con-
necta a les xarxes d'ordinadors
de tot el men. accedeixo a in-
formacie textual. imatge i so, amb

la meva impressora puc editar
amb una facilitat i perfeccie que
semblava impossible fa pocs
anys, puc estar en contacte amb
persones i institucions amb les
quals compartim interessos co-
muns, i tot aim!) sense moure'm
de la meva cadira davant la meva
vella taula de treball.

Pere tenim un problema im-
portant: la personalitzacie del
coneixement sobre tot elle que
ens arriba. Si no sabem fer aquest
proces ens perdem més que mai,
ens alienem més que mai, ens
convertim ens uns cretins, més
que mai. Si, cretins perque ens
creiem que en sabem, quan el
que realment fern no es res més
que taller o copier i enganxar da-
des juxtaposades en els nostres
discursos sense sentit i per cobrir
unes relacions cada cop mes
impersonals estereotipades.

El llibre que presentem ens
apropa a aquesta tasca de for-
macie basal de qualsevol perso-
na, de formacie basica i general
per a tothom. Tracta de la biblio-
tecaescolar. Pere no corn s'enten
normalrnent: corn un Hoc on cal
anar a Ilegir, en silenci, sota la
mirada vigilant que per damunt
de les ulleres ens Hance una
vella senyoreta. Tracta de la bi-
blioteca escolar corn a nucli per
al desenvoluparnent d'aprenen-
tatges informacionals: la biblio-
teca escolar corn a epicentre
d'aquell moviment ampli i com-
plex cap al saber que anorne-
nem curriculum, facilitat per un
conjunt integrat-cohesionat de
professionals del tractament de
la informacie en el context de
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l'ensenyament-aprenentatge que
anomenem escola.

Les autores, docents univer-
siteries de Biblioteconomia i

Documented& han treballat en
el camp de les biblioteques es-
colars. Coneixen, doncs, el que
ens diuen des del tracte amb
alumnes i mestres a l'escola.

Les autores ens presenten la
biblioteca escolar en el seu es-
tat actual, les seves mancances
i les diferents valoracions que es
fan de la mateixa per part del
conjunt de la comunitat educa-
tive. La valoraciO com a nucli a
integrar en tot l'entorn escolar és
cada cop mes evident. Malgrat
tot, les mancances sOn impor-
tants: fella de culture informa-
cional per part dels mestres i

educadors mes avesats a trans-
metre coneixements que a faci-
litar-los, manca de professionals
adients, mestres-bibliotecaris-mes-
tres, manca de recursos multi-
media i, en general, manca de
pressupost especific i una po-
litica educative que no contern-
pla tot el que pot representar la
biblioteca-mediateca I una creixent
sensibilitat cap a la mateixa per
part dels professionals implica-
ts; tot plegat, el que acostuma
a ser frequent en els nostres
Ambits: primer es la descoberta
a peu d'obra i despres el reco-
neixement a nivells institucionals.
Tan de bo que no trigui el ple
reconeixement i la dotaci6 en
personal i altres recursos.

L'obra este estructurada en
dues grans parts: la primera Os
el desenvolupament de les idees
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de les autores, la segona es un
recull d'annexos que tenen un
doble sentit, sOn suport docu-
mental de temes tractats en la
primera part i sOn una aportaci6
informative molt rellevant sobre
tots aquests temes.

A la primera part es concre-
ten les idees centrals de l'obra:
la biblioteca es un element basic
i indispensable per a la funci6
educative de l'escola que per-
metre d'adquirir els instruments
i les capacitats per poder treba-
llar amb el flux informatiu que
ens aporten la societat i la cul-
ture actuals.

Per tant, la biblioteca s'ha
d'entendre corn a mediateca, corn
a servei documental multi-me-
dia integrat en tot el conjunt de
la cornunitat escolar. Per aix6 la
seva localitzaci6 es mUltiple, a
l'aula, a una sale especifica i en
altres llocs. Cal considerar tot
tipus de document: textual, sonor,
visual. El coneixernent de les
tecniques de catalogaci6 ha de
complir una funci6 doble: instru-
mental, per fer Us del servei, i

educatiu, per integrar els con-
ceptes d'ordenaci6, estructura-
ci6 i registre selectiu d'informa-
ciO. Cal coneixer tecniques orb-
pies de les derides documentals
i el seu lexic especialitzat, no per
esdevenir professional, ans per
poder comprendre diferents
procediments que ens perme-
tran viure adequadament en una
culture informacional. Termes i
conceptes corn obres de referen-
cia, sumaris, Index, signatures,
fitxes catalogrefiques, catelegs,
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glossaris, mencions de respon-
sabilitat i d'altres.

Cal adquirir habilitats per ac-
cedir a la recerca de la inf orma-
di& de forma gradual els infants
poden apropar-se a tot un mOn
de coneixements que no tenen
sentit per si mateixos, que no
sOn per aprendre en el sentit
d'emmagatzemar; es tracta d'a-
prendre a fer Os de fonts d'infor-
maci6 i no de rebre coneixe-
ments ja fets i elaborats. Es trac-
ta de saber seleccionar, fer f it-
xes, prendre notes, saber clas-
sificar-les, elaborar temes a par-
tir de la informaci6 recollida.

Elaborar el resum d'un docu-
ment es una de les tasques que
suposa per ella mateixa tot un
seguit d'aprenentatges; saber fer
un resum ben f et no es cap ba-
nalitat i suposa una preparaciO
molt important en l'estructuraci 6
de les capacitats mentals de la
persona i en el nostre cas de
l'alumne.

El Ilibre ens proposa un es-
bes de programaciO en aquests
temes per a un cicle d'Educaci6
PrimAria.

Uns primers capitols curts i

molt concrets ens situen davant
dels temes mes de fons. A partir
del capitol tercer es tracten temes
especifics de caire més prActic.

Conf igurar el fons de la bi-
blioteca, la selecci6 i l'adquisiciO,
quants documents, col decci6 de
consulta i d'oci, materials de f ie-
ci6, revistes per als mestres amb
la necessAria elaboraci6 de but-
Iletins per recollir els sumaris

d'aquelles, altres publicacions
periOdiques; tambe tot tipus de
material no impres com ara les
diapositives, els videos, enregis-
traments sonors, muntatges Au-
dio-visuals, discos compactes i
els sistemes informatius telemA-
tics de videotex, audiotex, cor-
reu electrOnic, bases de dades
i altres; no cal oblidar el material
elaborat pels alumnes durant el
curs que pot servir per despres.
Consells referits a l'adquisici6
del fons propi. AnAlisi de la loca-
litzaci6 i de la instal.laci6 dels
materials, el local de la media-
teca, que sigui centric i de fedi
acces, tant com sigui possible,
per a tota la comunitat escolar,
el mobiliari. Fan esment del circuit
que ha de seguir el material un
cop arribi al centre fins que quedi
al seu Hoc a disposici6 dels usua-
ris, tambe de la qUestiO referida
a l'automatitzaci6 de la bibl iote-
ca. Un problema a destacar es
el del personal per al seu servei,
la seva f ormaci 6 i les seves f un-
cions. Propostes per a la dina-
mitzaci 6 de l'Os de la biblioteca,
l'horari i les activitats especif
ques per aprendre'n l'Os. Lava-
luaclO dels serveis tanca la pri-
mera part de l'obra.

Un aspecte a destacar en tota
aquesta primera part es la pre-
sentaci6 d'esquemes, grAfics, di-
versos models de f itxes, propos-
ta de quadres de distribuci6 de
materials, d'horaris i d'altres, que
ajuden a la seva comprensi i

faciliten materials per portar a la
practica.

La segona part de l'obra este
dedicada als annexos. Es tracta
4.)

283



Temps d'Educació, 13 lr semestre, 1995

d'un recull de documents molt
interessants per illustrar tots els
materials tractats a la primera
part. Al mateix temps es tracta
de referents molt significatius
per corn plementar tot el que s'ha
dit a la primera part. S6n molt
variats, tracten del manifest de
la UNESCO per a la mediateca-
escolar, publicacions, col deo-
cions, obres de referencia de
Ilibre infantil, directori d'entitats
relacionades amb el llibre infan-
til i la biblioteca escolar, publi-
cacions periOdiques especialit-
zades en Ilibres i biblioteca esco-
lar, bibliografia especialitzada
en aquests temes, guia per a una
visita escolar a una biblioteca
pOblica, i d'altres; en conjunt
una valuosa recopilaciO d'inf or-
macions d'interes tant per a
l'especialista escolar corn per a
l'estudiOs dels temes d'educaciO
en general.

Aquest treball obtingue el pre-
rni Rosa Sensat de Pedagogia de
1993 i va ser publicat el mes de
juny de 1994 en primera ediciO.

Per la nostra banda, conside-
rem important que els nostres
estudiants de ciencies de l'edu-
caci6 -pedagogs, mestres, educa-
dors socials- s'apropin a agues-
tes tematiquos que tenen una
funci6 formativa molt important.
Saber conduir aprenentatges, sa-
ber animar-los i fer de facilitador
en el procesd'ensenyament-apre-
nenlatge irnplica coneixer tecni-
ques, procediments i estrategies
per al tractament de la informa-
gib. La formaci6 dels professionals
de l'educaci6 no pot ignorar la
formaci6 per al tractament de la
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informaci6, tal vegada adquirida
de manera no formal en el mateix
context academic; aquest Ilibre,
per exemple, pot servir a agues-
ta finalitat; la visita frequent, ac-
tiva i curiosa a la nostra prOpia
Biblioteca de Ciencies de l'Educa-
ci6 pot ser un altre exemple del
que volern dir.

La formaci6 per a la inforrna-
ci6 es ja una fita de tota persona.
En el nostre cas considerem que
es tam be una important f ita
professional. Altrament no ens
haurem depurat del tot d'aquell
paradigma en qua varem ser
educats i, naturalment, serem
elements reproductors i perpe-
tuadors de l'aprenentatge corn
a acurnulaci6 de coneixements.

Miguel Angel Aguareles Anoro

ELLIOT, J.: El cambio educativo
desde la investigaciOn-accion.
Madrid: Morata, 1993.

John Elliot es una de les fi-
gures mes representatives del
moviment curricular conegut amb
el nom de "professors investiga-
dors que sorgeix entorn de la
figura del professor Lawrence
Stenhouse al final dels anys sei-
xanta en el Regne Unit. Autor de
nombroses obres, algunes tra-
duides al catala I al castella, on
ens exposa el seu ric i fecund
pensament sobre la practice
educative que ha anal gestant



Recensions

al Ilarg de la seva trajectOria
professional.

L'obra és una recapitulaci6
de treballs de l'autor que podem
considerar corn una mostra re-
presentative dels temes nucle-
ars que han anat configurant el
seu pensament pedagOgic: la
investigaci6-acci6, la col.labora-
ci6 entre professors i investiga-
ci6, el problerna de la teoria i la
practice, el rnodel de professor
corn a professional aut6nom que
investiga reflexionant sobre la
seva propia practice o els valors
fonamentals de reducaci6.

La primera part de l'obra re-
cull el pensament de l'autor sobre
el rnoviment de reforma curricu-
lar iniciat pels professors en el
Regne Unit. Descriu i contextua-
litza el movirnent dels professors
investigadors i la seva vincula-
ci6 al model d'investigaci6-ac-
ci6. Tres importants estudis de
casos -Humanities Curriculum
Project. Ford Teaching Project y
Teacher-Student Interaction and
Quality of Learning Project (TIQL)-
descriuen les seves idees sobre
el professor corn a investigador
i la contribuci6 de la investiga-
ci6-acci6 al desenvolupament pro-
fessional dels professors.

La segona part aborda el te-
ma de la investigaci6-acci6. Es,
sens dubte. un resum excel dent
del pensament de l'autor sobre
el terna. El lector trobara una bo-
na sintesi de la perspective critica
de l'autor sobre la investigaci6-
acci6 Analitza els problemos den-
vats d'una inadequada relaci6
teoria-practica, descriu les ca-

racteristiques fonamentals de la
investigaci6-acci6, els dilemes
i temptacions del practic-reflexiu
en contra dels valors tecnocra-
tics de la concepci6 del profes-
sor corn un tecnic que estan irn-
plicits en la politica governa-
mental. Aquesta part acaba of e-
rint una guia practice per als
professors que vulguin realitzar
investigacions en racci6.

A la tercera part es recullen
les reflexions de l'autor sobre la
investigaci6-acci6 i la seva re-
laci6 amb tres conte/tos norma-
tius especifics: revalued() dels
docents, la formed() del profes-
sorat i la reforma curricular. Fa
una critica dels models actuals
i alhora propose models alterna-
tius de curriculum d'avaluaci6 i
formed() del professorat en que
la investigaci6-acci6 tingui ca-
buda i pugui millorar la practice
docent.

En suma, l'obra és una reco-
pilaci6 de treballs de l'autor que
recull la seva perspective peda-
gOgica sobre la problematica
educative actual i exposa els
seus punts de vista i alternatives
sobre temes tan candents corn
la formaci6 i revalued() del pro-
f essorat, el desenvolupament
curricular o la reforma educati-
ve, amb la finalitat d'aconseguir
una millor qualitat d'ensenyament

Antonio Latorre Beltran
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QUINTANA CABANAS, J.M.:
Pedagogia Estetica. Madrid:
Dykinson,1993.

Per be que existeix una bi-
bliografia amplia I extensa sobre
la didactica artistica, no sovin-
tegen les obres que af ronten
-des d'una perspectiva estricta-
merit pedagogica- la questi6 es-
tatica. Aquest es el repte que
ara assumeix el professor Quin-
tana, possiblement un dels te6-
rics catalans actuals de l'edu-
caci6 més prolifers i sdlids. Hu-
manista madur, home saturat de
culture clessica -tal corn pale-
sen els seus estudis filolOgics-,
coneixedor corn pocs del neohu-
manisme germanic -els treballs
sobre Schelling i les traduccions
de Kant i Hegel aixi ho confir-
men-, amb un ferm bagatge filo-
sdf ic i sociolOgic, presenta una
nodrida produccid en clue acara
diferents parcel.les de la peda-
gogia, tot arborant un corpus
teoretic d'all6 més substanciOs
i delectable.

En efecte, autor d'una nota-
ble i suggestive Teoria de la Edu-
caciOn (1988) -presentada a rna-
nera d'una autentica pedagogia
general-, ha aprofudit en l'estudi
de les diverses pedagogies es-
pecials, és a dir, de la pedago-
gia social, pedagogia cornunita-
ria, pedagogia psicolOgica i pe-
dagogia familiar, sense oblidar
d'altres camps corn l'educaci6
d'adults i l'anirnaci6 sociocultu-
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ral Erudit considerable, escrip-
tor clar i agradable, ha contribuIt
-a través d'un treball fecund i
constant- a una configuraci6
prOpia i especifica- de l'estatut
epistemolOgic de la pedagogia.
El professor Quintana es dels
que encara defensen -i ben be
que ho argumenta i raona- l'exis-
tencia i viabilitat d'una pedago-
gia cientifica al marge de les
ciencies de l'educacid. Per Quin-
tana les ciencies de l'educaci6
tenen ur caracter fenomenol6-
gic -ates que estudien l'educaci6
corn a f et o fenomen-, mentre
que la pedagogia -arrelada a
una inequivoca tradici6 f ilosOf
ca- se singularitza pel seu tremp
normatiu. D'aquesta manera les
ciencies de l'educacid es con-
verteixen en simples auxiliars
de la pedagogia.

Compartint aquests criteris
de dernarcacid que connecten
la pedagogia amb la filosofia
la pedagogia, corn la moral o la
politica, es una ciencia practica
que descriu les relacions entre
pensament i acci6 i que actua
a manera de guia-, no ha d'estra-
nyar que Quintana afronti aquest
nou Ilibre seu des d'una pers-
pectiva filosdfica per tal de fixar
les bases de l'educacid estetica
a partir d'una discussi6 filos6fi-
ca sobre les nocions de bellesa
i art. Vet aqui, doncs, els rnotius
pels quals aquesta Pedagogia
Estetica s'estructura en dues
parts ben diferenciades. La pri-
rnera -de caracter filosdfic- trac-
ta sobre la bellesa i l'art corn a
referents de l'educacid, emprant
successivament el rnetode fe-
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nomenoldgic i el dialectic. No-
més en una segona part s'endinsa
en la descripci6 de reduced()
estetica, fent-se ress6 de les con-
cepcions histOriques més signi-
f icatives -certament podriem dir
que l'autor forneix una autentica
hist6ria de reduced() estetica
des dels grecs fins avui mateix-
i aprofundint en els seus objec-
tius metodes. Finalment, i nornés
despres de sistematitzar redu-
caci6 estetica, aborda -a mane-
ra de postilla final- el tema de
l'educaci6 artistica.

Tot distingint entre educaci6
estetica i educacid artistica, el
professor Quintana situa la se-
gona en dependencia envers la
primera. Mentre reduced() es-
tetica té un sentit passiu -aque-
Ila educaci6 per l'art que cerca
la forrnacid de sentiments este-
tics aixi corn el coneixement de
l'art i la capacitat personal d'apre-
ciardu i judicar-lo-, l'educaci6
artistica, per la seva banda, es
caracteritza per un tempre actiu
dinamic, és a dir. una educacio

per a l'art a traves de la qual horn
apren les arts. Ras i curt: s'irnpo-
sa prioriteriarnent el primat de
reduced() estetica entesa corn
reduced() de la dimensid este-
tica humane que fa possible que
la persona sigui sensible a la
bellesa i a l'art, es a dir, que si-
gui capac de tenir emocions es-
tetiques i sentiment estetic. No-
rries des de reduced() estetica
ens podern acostar a reduce-
d() artistica. Aqui rau justarnent
unl de les tesis més radicals i

essencials del Ilibre que ens ocu-
pa

Polémica i discutible corn es
vulga, la posicid del professor
Quintana no es per menys abri-
vada menys digna d'atencid.
Quintana se'ns presenta corn un
veritable revelador de prejudi-
cis estetics. De formed() racio-
nal -sense caure mai en els pa-
ranys i estralls del racionalis-
me-, Quintana, ben mirat, és un
pedagog de punt just. Encuriosit
per les questions estetiques i

artistiques -a mes de bon rnOsic,
conrea la pintura i altres mani-
festacions artistiques- exhibeix
una manera de veure, sentir i

plantejar els problemes de la
pedagogia estetica amb aquell
punt de justesa que II d6na la
seva ascendencia aristotelica.

Endemés no podem oblidar
que Quintana ha seguit -des de
sempre- el metode dialectic. La
seva dialectica. per& es ben Iluny
d'altres dialectiques corn la pla-
tOnica, hegelianaomarxista. Quin-
tana defense la dialectica ana-
triptica, és a dir, per friccions,
consistent en un xoc d'idees i

ur.a contraposici6 d'arguments.
Ens trobem enfront d'una meto-
dologia de treball progressive
que va solucionant problemes
de manera que el coneixement
es produeix rnitjancant una serie
d'aproximacions. Aixi doncs, si
algun qualificatiu Ii escau al pro-
fessor Quintana es el de ser un
pedagog de rantinOmia.

PerO toti aquest gust per ranti-
nOmia, Quintana enceta l'obra
recorrent al metode fenomeno-
logic per tal d'apropar-se a la
vivencia estbtica corn a dada
antropolOgica. Certarnent l'ex-
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periencia estatica constitueix un
tret fonamental, originari i priva-
tiu de l'home. Quintana fa saves
les paraules del nostre insigne
Josep Pijoan quan l'autor de la
Summa Artis definia l'home corn
l'animal que té capacitat este-
tica, perque precisament a tra-
yes d'aquesta disposici6 l'home
pot copsar la bellesa de les co-
ses. La vivencia estatica es ca-
racteritza -entre altres trets- per
una referencia essencial a la be-
Ilesa, per un component racio-
nal -i aqui s'articula la possibi-
litat del judici estatic-, aixi corn
per donar-se enmig d'altres ele-
ments (personals, culturals, so-
cials, educatius, etc.). Sigui corn
sigui, la justesa del professor
Quintana situa l'experiencia es-
tetica encamellada entre all() sen-
sible i all6 racional, atés que es
pot tastar tant per la sensibilitat
corn per la intel.ligencia huma-
na.

Una vegada precisada la
naturalesa de la vivencia este-
tica, l'autor es preocupa de la
bellesa corn objecte d'aquesta
rnateixa vivencia. Quintana sap
que el tema de la bellesa no este
de moda. Per a molts és una
qUesti6 proscrita. L'art actual ja
no s'acosturna a definir corn pro-
ducci6 de bellesa. Per() el nostre
autor -després d'analitzar les pos-
sibles actitudsdavant del concep-
te de bellesa- adopta un realis-
me rnoderat, tan allunyat de l'hi-
perrealismeOntic, queafirma rams
tencia substancial de la bellesa,
corn del nihilisme estetic contern-
porani, que la nega tot defen-
sant la seva realitat corn a valor
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Tarnbe es aqui on fa entrar
la seva dialectica anatriptica
que utilitza per analitzar, primer,
el concepte de bellesa, i poste-
riorment, el d'art. En ambdOs ca-
sos -insistim de nou- empra el
recurs de les antinOrnies. Pel que
fa a la bellesa, la situa entre nou
antinOmies -les més signif icati-
yes de les quals oscillen entre
pols que van des d'alld trans-
cendental al no-res i des d'a:I6
racional a l'irracional- def inint-
la corn aquella qualitat d'algu-
nes coses consistent en certa
disposici6 formal dels seus ele-
ments que, en ser contemplada,
ens agrada, o en deterrninats
missatges o impressions audio-
visuals que, percebuts i valo-
rats, satisfan la nostra sensibilitat.
De manera que malgrat les criti-
ques del sociologisme, materia-
lisme, empirisme i naturalisrne
estetics, la bellesa no és un con-
cepte banal, ni gratuIt. En tot cas
és un concepte dificil que inclou
una serie d'antinOrnies que des-
concerten, perdque a través d'una
anelisi aprofundida es poden re-
soldre, si més no de manera apro-
xirnativa.

Ja hem esmentat que el pro-
fessor Quintana tarnbe exarnina
el concepte d'art ernprant la se-
va dialectica. Certarnent, l'art es
analitzat a traves d'una quinze-
na d'antindmies que branden entre
all6 sensitiu, entre la naturalesa
i la personalitat de l'artista, entre
la norma Otica i la Iliure inspira-
cio, entre la funci6 cognoscitiva
i la funci6 teOrgica, entre la tra-
diciO i l'avantguarda. Fidel al seu
inveterat aristotelisme, la seva

r
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opci6 s'assenta en un punt mig.
Quintana -molt critic amb algu-
nes manifestacions de l'art con-
temporani- insisteix en la idea
qua la forma &ma sentit a l'art.
Quan manca la forma l'art des-
apareix. La forma es corn res-
sencia de l'art. La simple expres-
si6 -prolpia del dadaisme, del
body art, etc.- no és suficient per
donar ra6 de l'art. Cal quelcom
més. El fet que r art necessiti
d'una forma fa que la creed()
artistica no sigui totalment arbi-
traria, sin() que l'artista s'ha de
sotmetre a regles i normes. Per
aix6 la creed() artistica és un
treball labori6s que es pot ense-
nyar. La creed() artistica, doncs.
es un acte Iliure, per6 no del tot.
L'espontaneItat de l'expressi6 es
troba limitada per robjectivitat
de la forma. En definitive, l'art
es la producci6 d'una forma es-
tetica.

Bastides les concepcions
sobre la bellese i l'art, es a dir,
els principis filos6fics de la seva
concepci6 estetica, el professor
Quintana introdueix la part es-
trictarnent pedagOgica del seu
Ilibre, tot reflexionant sobre la
naturalesa de reducaci6 esteti-
ca. De fet, la ternatitzaci6 de l'e-
ducaci6 estetica es recent. No-
més des de Schiller hi ha hagut
una preocupaci6 sisternatica
sobre la mateixa. Despres de
reviser un bon gruix d'opinions
sobre el particular, l'autor con-
clou que reduced() estetica és
aquella que ajuda a formar ide-
es, sentiments, capacitats i ha-
bits estetics Enfront d'una visi6
dominant i prometeica de l'edu-

caci6 -preocupada per la fabri-
caci6 i la culture-, s'aixeca una
concepci6 &floe que exalta re-
ducació estetica corn a mitja de
realitzaci6 humana. L'educaci6
estetica no és urgent, pert) si
necessaria, ates que contribueix
a formar una personalitat corn-
pieta i exquisida.

Es memorable la hist6ria de
reducaci6 estetica dibuixada
per Quintana al Ilarg dels cinc
capitols dedicats monografica-
ment en aquest punt. Més enlla
de les pertinents referencies a
repoca clessica i renaixentista,
tenen una rellevancia especial
les excel.lents notes i conside-
racions sobre Rousseau qui pro-
dame el sentiment corn a forrna
de coneixement, tot influint sobre
Kant i Schiller. Tothom sap la
importancia que tingue aquest
corrent sobre el neohurnanisme
alemany que es revisat tanma-
teix per l'autor, tot aprofundint
en autors corn Lessing, Wieland,
Herder i Goethe, sense oblidar
tarnpoc la tradici6 sentimental
anglesa. Successivarnent desf
len davant els ulls del lector tot
un seguit d'autors i d'experien-
cies. Pestalozzi, FrObel, Ruskin,
W.Morris, Rudolf Steiner, les apor-
tacions de l'Escola Nova, el neoi-
dealisrne italia, les contribucions
de la pedagogia rnarxista, redu-
ced() per l'art de H. Read, l'edu-
caci6 artistica de V. L6wenfeld,
s6n -entre altres- alguns dels
episodis mes significatius d'a-
questa suggeridora i novedosa
histOria de reduced() estetica.

Els dos darrers capitols sOn
dedicats a pert ilar els objectius

.-- 1 t

289

ris ' 'y' 7,



Temps d'Educació, 13 lr semestre, 1995

i els metodes de l'educaci6 es-
tetica, aixi corn a detallar la sig-
nificaci6 i les possibilitats de
l'educaci6 artistica. L'educaci6
estetica -o educaci6 per l'art-
cerca la formaci6 de sentiments
estetics, del bon gust, d'actituds,
habits i comoorfaments estetics,
aixi corn el coneixement de l'art,
la capacitat per apreciar-lo i ju-
dicar-lo. Per la seva banda, l'edu-
caci6 artistica es presentada
corn una educaciO de l'expressi6
artistica que Obviament pot en-
cetar-se a l'escola. AmbdOs ca-
pitols s6n degudarnent comple-
tats amb la descripciO de les
metodologies i instencies més
adients per tal d'aconseguir els
fins detallats i que, recordem-ho
una vegada més, es caracterit-
zen respectivarnent pel seu sen-
tit passiu (educaci6 estetica) i

dinernic (educaciO artistica).

En fi, és hora d'acabar puix
que no podem entrar en més
detalls i comentaris. Corn a resum
podem dir que ens trobem da-
vent d'una obra excel.lent, ago-
sarada corn totes les del profes-
sor Quintana, gestada i pensada
al llarg de molts anys d'estudi
i reflexi6: un treball aixi no s'irn-
provisa. Corn a Onic contrapunt
trobem a falter alguna referen-
cia bibliogrefica. Per exemple,
el ja classic treball de Gadarner
sobre l'actualitat de la bellesa.
Tarnbe hem trobat un xic breus
i concises les referencies a l'es-
tetica oriental. Pert) aix6 sOn tote-
ses que no desmereixen -en cap
cas- un Ilibre que no tenirn cap
inconverm nt a recomenar sin-
cerament De ben segur que Pla-
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tO tampoc no el desterraria de
la seva repOblica.

Conrad Vilanou

RONDAL, J.A.: El desarrollo del
lenguaje en el nitio con sindrome
de Down. Manual práctico
ayuda e intervencidn. Buenos
Aires: Nueva VisiOn, 1993. (Le
développment du langage chez
l'en fant trisomique 21. Manuel
pratique d'aide et d 'intervention.
Liege: Pierre Mardaga, 1985).

Aquest Ilibre de J.Rondal es-
te adrecat als pares i educadors
de nens amb la sindrorne de Down
interessats en els aspectes de
la comunicaciO i el llenguatge.

Si be el propOsit basic del
Ilibre es presentar les diferents
etapes d'intervenci6 a nivelt de
prellenguatge i a nivell de Ilen-
guatge que pares i educadors
poden fer servir per rnillorar la
comunicaci6 i el llenguatge dels
nens amb la sindrome de Down,
hi ha uns primers capitols on
l'autor descriu de forrna senzilla,
resurnida i clara que Os un nen
an-lb la sindrome de Down, quin
és el rol de la comunicaci6 i el
llenguatge en el desenvolupa-
ment i la socialitzaci6 dels nens
arnb trisornia 21, aixi corn algu-
nes nocions sobre el desenvolu-
pament en el nen amb la sindro-
me de Down.

En paraules del propi autor,
la filosofia general que susten-

la l'enfocarnent aqui presental
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és la de la intervenciO educativa
per mitja de la familia.. Es a dir,
es presenta el Ilibre corn un rna-
nual d'intervencid en el qual els
pares son els protagonistes, aju-
dent el nen a avancar en l'area
de la comunicaciO i el Ilenguat-
ge. Seguint amb aquesta idea,
seran també els pares els qui
tractaran de fer l'avaluaci6 del
Ilengua'ge dels nens. Per aquest
propOsit l'autor clOna una série
d'indicacions practiques sobre
l'avaluacie continua del lien-
guatge d'aquests nens.

La intervenciO prelingOistica
i la intervenciO ling 0istica sOn
els titols dels capitols on Rondal
defineix detalladament, per a ca-
da etapa, els objectius especi-
tics de la intervenciO, el seu de-
curs i la graduaci6, per tal de
facilitar als pares la tasca d'ajudar
el nen en l'adquisici6 del Ilen-
guatge.

Pel que fa a la intervenci6 a
nivell preling0istic l'autor ressal-
ta la importancia d'una relaciO
reciproca entre mare i nadO on
les rutines com menjar, vestir-
se, banyar-se. etc. sOn basiques
per comencar una comunicaciO,
sobretot pel let que les rutines
sOn els primers elements que
permeten un inici d'estructuraci6
de l'espai i del temps i al mateix
temps permeten al nen, progres-
sivament, anticipar l'etapa se-
guent de la rutina. Un segon as-
pecte important que l'autor as-
senyala fa referencia a la comu
nicaciO no verbal i la imitaciO
gestual, subratllant la importen-
cia d'afavorir la comunicactO no
verbal en el nadO amb la sindro-

me de Down (p.ex. ensenyar el
nen a dir «no. amb el cap, ense-
nyar el nen a senyalar un objecte
amb la ma, etc.).

La importancia que Ronda]
dOna al balboteig tambe es pa-
lesa en el Ilibre, aixi corn la idea
que la conversa comenci abans
que el nen hagi adquirit les pri-
meres paraules. En aquest sen-
tit, es fa ernfasi en l'afavoriment
per part dels pares o educadors
de torns «preconversacionals.
en el nad6. La irnitaci6 de sons
tambe es contempla corn un ob-
jectiu basic per al nen que co-
menca a parlar. Per la qual cosa
l'autor considera important l'afa-
voriment de la capacitat irnita-
tiva des del moment que apa-
reixen els primers balboteigs en
el nen amb la sindrome de Down.

Pet que fa al segon capitol
sobre intervenci6, en aquest cas
ja a nivell linguistic, l'autor as-
senyala formes d'ajudar el nen
a pronunciar i a combinar els
sons de la seva Ilengua per f or-
mar paraules, aixi corn ajudar el
nen a comprendre la relaci6 entre
les paraules i els conceptes, els
objectes. les persones o les si-
tuacions a que fan referencia.

Des de la perspective f uncio-
nal on Rondal se situa en tota
la seva obra, l'autor afirma que
la funci6 del Ilenguatge es la
comunicaciO, amb dues subfun-
mons importants. la de descriu-
re i la d'influir sobre l'altre. L'au-
tor avanca en aquest capitol en
el complex camp de l'adquisici6
del Ilenguatge fins a arribar a
explicar als pares i educadors

1. le
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corn afavorir la coordinaci6 i la
subordinaci6 en els nens amb la
sindrome de Down que ja tenen
un cert nivell de Ilenguatge.

Si be en la part on l'autor ex-
plica la intervenci6 a nivell pre-
linguistic es f a referencia a la
importancia que aquestes inter-
vencions es facin en situacions
rutinaries de la vide quotidiana
i en activitats de joc, en la part
dedicada a la intervenci6 a nivell
linguistic sembla que no es cl6na
tanta importancia en aquest f et.
En aquesta segona etapa l'autor
explica la intervenci6 de tal ma-
nera corn si el pare fos un educa-
dor o un terapeuta del Ilenguat-
ge. En aquest sentit és important
assenyalar que hi ha programes
dirigits als pares que ens han
mostrat que es pot fer una inter-
venciO en situacions naturalis-
tes amb nens més grans, sense
la necessitat que el pare prengui
el rol d'un educador o terapeuta.

Finalment, hem trobat inte-
ressants i Otils les taules que van
apareixent al Ilarg dels dos capi-
tols dedicats a la intervenci6 que
per-meten, als qui facin servir
aquest llibre corn a manual, anar
f ent una avaluaci6 i seguiment
de les fites que el nen va assolint
en relaciO als diferents aspectes
que es tracten. Alguns exemples
dels objectius que s'hi presen-
ten s6n: el nen imita expres-
sions facials. o, en relacin al

balboteig, el nen "produeix sons
semblants a les vocals per6 en-
cara dificils d'identificar" o més
endavant, en relaci6 a les estra-
tegies lingOistiques connatives.
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el nen fa "demandes d'informaci6
del tipus es aixO?.

En conclusi6, es tracta d'un
Ilibre senzill i Otil no tant perque
el facin servir els pares de manera
individual sinO per donar idees
i estrategies -encara que en cap
moment no es fa servir aquest
terme- als professionals que vul-
guin ajudar els pares a prendre
part important en l'educaci
dels seus fills amb la sindrome
de Down. Es una eina Otil per
donar idees i recursos per esti-
rnular, entrenar i educar els nens
amb trisomia 21 des dels pri-
mers mesos de vide.

Marta Gracia

SANUY, M.: Aula sonora (hacia
una educaciOn musical en pri-
maria). Madrid: Morata, 1994.

A través de la lectura d'Aula
sonora. Sanuy ens obre la seva
capsa de petits recursos quoti-
dians, que sOn de gran utilitat
especialment per a aquells mes-
tres que no tenen l'habit de tre-
ballar davant d'un grup. L'auto-
ra, coneixedora de la situaci6 de
l'ensenyament de la mOsica en
el nostre pais, pretén cobrir amb
aquesta obra les necessitats
que les traduccions de Ilibres
estrangers no cobreixen perque
aquests parteixen d'ur nivell mas-
sa alt emmarcat en Jria tradici6
pedagOgica musical molt més
arrelada. Amb un Ilenguatge sen-
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zill, dirigit no necesseriament a
especialistes, I amb gran abun-
dencia de recursos, Sanuy ens
ofereix la seva proposta d'ense-
nyament musical a Primeria.

El Ilibre este estructurat en
set capitols (El nen i la müsica;
Educacid de l'Oida; Expressi6 i
educaci6 vocal; Practice i ex-
pressiO instrumental; Introduc-
ci6 al Ilenguatge musical; Im-
provisaci6 elemental; Unitat di-
dectica: l'aigua), en els quals es
tracten els elements fonamen-
tals de l'educaciO musical.

El primer capitol, "El nen i la
müsica-, s'inicia amb la descrip-
ci6 de la situaci6 del nen abans
de cornencar l'Escola Primaria
per, a partir d'aqui, passar a pre-
sentar els elements que han de
participar en la seva educaci6
musical: paraula, rnOsica, movi-
ment i invenciO, i que es impor-
tant que ho facin de manera inte-
grade, a través d'activitats corn
el joc-cang6, del qual ens en
propose una mostra. La totalitat
d'aquests locs-canco sOn obra
de l'autora. que potser pecant
de manca d'imaginaci6 utilitza
els mateixos temes dels canco-
ners de sempre. Aquest primer
capitol acaba amb la presenta-
ci6 dels objectius generals d'Edu-
caci6 Artistica a Primeria propo-
sats pel MEC el 1992 en el curri-
culum of icial, de lecture abso-
lutament obligada per aquells
que vulguin assaborir el que pot
ser el nen del tutur I pal ticipar
en aquest preciOs projecte

El segon capitol se contra en
l'o)da. que este clar que juga u

paper primordial de cara a po-
der gaudir del mOn sonor que
ens envolta i sentir-nos implicats
en ell. L'autora planteja una gran
varietat de propostes destine-
des a la sensibilitzaci6 de I'dida,
que van des del recurs d'utilitzar
la gravadora per recollir i repro-
duir sons, veus, etc., passant
per tot un seguit de diferents
tipus d'audicions (en viu, de frag-
ments concrets, dels propisnens,
etc.), fins a l'experiencia de fer
müsica d'oicia. Cal destacar la
idea de l'apropament sensorial
al so, que no hauriem d'oblidar
mai, i que es concreta en alguns
dels recursos proposats per Sa-
nuy, corn el de la percepci6 dels
instruments a traves del tacte;
aqueststipus de vivencia sOn els
que faran que el nen se senti
realment integrat dins el mOn so-
nor i que en el futur esdevingui
un bon mOsic o, si mes no, un
bon oient. El capitol acaba amb
algunes propostes d'activitats
per a cada un dels tres cicles.

Arribem a "Expressi6 i edu-
caci6 vocal". tercer capitol del
Ilibre. Sanuy descriu tot el pro-
ces que ve des de la parla al
cant, amb tots els entrebancs
que aquest pot implicar. També
deixa molt clars els objectius
que ens hem de plantejar (co-
ordinaciO. postura, expressiO.
respiracie, emissiO, etc.) 1. una
vegada més. ens d6na sugge-
rirnents i recursos La seva pro-
poste de contingut per al Primer
Cicle (tipus de ritme. de corn-
pas, rnelodia i ambit) es force
interessant tot i que no deixa de
ser excessivament prudent: no
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ens hauna de fer tanta por ense-
nyar cangons amb alguna petita
dificultat afegida. El final del ca-
pitol consisteix en un recull de
re pertori popular d'arreu d'Es-
panya, de dues o tres cangons
de cada regid. En el cas de Cata-
lunya, els reculls de cangons del
SCIC' podrien ser un bon recurs
per ampliar aquesta petitis&ma
mostra, ja que en .ells tenim no
nomes gran varietat de cangons
populars sin6 també aldunes de
nova creacid.

El quart capitol consisteix en
la practica i expressi6 instru-
mental, tan motivadores tant per
al nen corn per al mestre. Sanuy
ens ofereix tota mena d'opcions:
des de les possibilitats sonores
d'objectes quotidians a la flauta
de bec, passant per la percussid
corporal i els instruments de per-
cussi6 corn carillons, xil6fons i
metal.ldfons. Ens fa la descrip-
cid de les actituds corporals ne-
cessaries i ens orienta sobre quines
escales i modes sOn els més
adients; tambe ens facilita re-
pertori en el qual podem trobar
des d'exercicis introductoris per
f am iliaritzar-se amb l'instrument
fins a acompanyaments de can-
cons, molts d'ells instrumentats
per la prdpia autora.

La introduccid al llenguatge
musical ocupa el capitol cinque.
Sanuy ens proposa cinc objec-
tius basics, ref erits a l'assoliment
de la comprensiO basica del Hen-

(1) Canconers del Secretariat de Co-
rals Inlanlils de Catalunya Lioda
virgil & Pages
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guatge musical, tant per rebre
et missatge corn per cornunicar-
lo. I una vegada més insisteix en
la importancia de l'experiencia
sensorial, a partir de la qual el
nen podra Ilegir i expressar-se
musicalment tal i corn parla i

escriu la seva Ilengua materna.
L'autora se centra basicament
en les questions de tipus ritrnic
(durada, compas, liniesdivisdries,
etc.) i incideix molt menys en la
lectura mel Odica. En qualsevol
cas, corn ella mateixa apunta en
la introduccid, proposa el minim
que ha d'assumir l'Escola Pri-
méria i que, naturalment, es pot
treballar amb més profunditat a
l'Escola de MOsica.

El capitol sise esta dedicat a
la improvisacid, oblidada durant
tant de temps per l'educacid mu-
sical. Sanuy, que planteja ini-
ciar-la des del primer dia, parla
de diferents tipus d'improvisacid
(col.lectiva, individual, Inure, par-.
cial i guiada) i de l'actitud que
han de mantenir tant el professor
corn els alumnes. Tam be en
aquest capitol ens proposa un
gran nombre d'activitats centra-
des tant en el ritrne corn en la
melodia, entre les quals inclou
algunes de graf la lliure, no con-
vencional, en un intent Iloable
d'aproximacid a la tendencia ac-
tual dels nostres cornpositors.

L'Oltirn capitol consisteix en
un example d'unitat didactica de-
dicada a l'aigua, que constitueix
una bona mostra de corn pot
conviure la rnOsica amb la resta
de continguts de Prima ria. El ca-
pitol acaba amb tot un seguit de
reflexions sobre l'avaluacid i amb
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una nista dels conceptes que
l'alumne ha d'haver assolit en
cada un dels cicles.

Complementen el contingut
de l'obra un glossari de termes
musicals, un repertori d'audicions
i una bibliografia d'obres reco-
manades on podem trobar mul-
titud de nous recursos.

Magdalena Güell I Juanola

SOPERA MONSALVE, A.: El flo-
ridopensil. Memorias de la escuela
nacionalcatólica. Barcelona: Cri-
tica, 1994, 243 pp.

El Ilibred'AndresSopena. profes-
sor universitari granadi, recull
dues de les tendencies actuals
que fan un Ilibre interessant, tent
per als especialistes corn per al
public en general. La primera es
la biogra-fia. en aquest cas au-
tobiografia, rescatada d'un cert
i immerescut oblit: la segona ten-
dencia és la utilitzaci6 de frag-
ments de llibres de text de repo-

acuradament escollits per tal
de construir una narraci6 on els
protagonistes siOn els cornpanys
de classe de l'autor (el Sanchez
Pei-nado, el Resina, el Carlos,
el Fernandito...). 1 l'efecte és molt
natural. sense haver de forcer en
cap moment les situacions Pe-
rd, a mes a més, la gracia i l'agu-
desa arnb club l'autor estudia els
anys escolars que va viure. Iligat
a una critica agra, perO en aquest

cas gens amarga, ha f et que
aquesta obra se situés a mitjan
octubre entre les obres de no
flock!) més venudes, per davant
d'Et sistema de Mario Conde i de
Franco, caudillo de Espana, el
magnific estudi de Paul Preston.

Val a dir que, tot i que els Ili-
bres de text tenen un paper im-
portant a l'obra, el que fa l'autor
és construir una mena de novel.la
servint-se dels elements quoti-
diens interessants per als infants.
D' aquesta maner a, entrem en con-
tacte amb el comic (en aquells
temps s'anomenaven tebeos) de
Roberto Alcázar, un capitol di-
vertidissim que extreu l'estruc-
tura interna de la seva confeccid
i els malabarismes ideolOgics de

Tambe dedica un capitol
al cinema, on mai nofaltava Franco,
inaugurant pantans o Iliurant la
Copa a Gainza, sempre uns mo-
ments abans de cornprovar corn,
en un pais de negres, el rei era
Tarzan, que era blanc.

El Florido Pensil es la mirada
d'un nen sobre una manera d'en-
tendre I'educaciO, es tambe un
intent per comprendre l'adoc-
trinament de l'escola nacional-
catOlica Mitjancant el record,
Andres Sopena reconstrueix una
bona part de la seva histOria es-
colar, amb tanta delicadesa i gra-
cilitat que, si f os possible, creuriem
que nosaltres tambe yam ser
alurnnes d'aquella escola.

Bs obvi que el tractarnent hu-
moristic que travessa el Ilibre es
possible grades a la Ilunyania
de l'experiencia viscuda i. en
aquest sentit, es un Oalsejament
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de la prOpia vivencia, una mena
de trampa que l'autor es para a
si mateix. Perque es dificil ima-
ginar-se al professor granadi rient
en una classe de religi6 a la qual
-temiamos (...) mas que a una
vara verde», o intentant de corn-
prendre corn era possible que
-Salvo excepciones que conf ir-
man la regla, los paises más prOs-
peros son los mes pobres».

També el titol te el seu punt
humoristic: El floridopensil, expres-
siO que, corn diu en el prOleg
Gregorio Camara, probablement
l'autor és ue les que poques per-
sones que la coneix. Hem de con-
fessar que horn no pot evitar sentir-
se atret per la paraula pensil, tot
i no haver-la sentit mai. PerO,
que vol dir?Segons el Diccionari
de la Real Academia de la Len-
gua, pensil, o pensil, és un jar-
din delicioso pert) tambe te l'ac-
cepciO, i aim) es graci6s, corn
veurem, "pendiente o colgado
en el atre". PerO si l'autor sap
el significat de la paraula no es
gracies al diccionari sin6 a l'Him-
no Nacional que cantaven a l'es-
cola, sense entendre gaire be
elle) de -Fuiste de glories florido
pensil», -pew -ens diu l'autor-,
en esa frase. en el recuerdo de
su repeticiOn estulta i rnecanica,
encuentro, sin embargo. el sirn-
bolo inefable de aquella escue-
la, la cifra del caos aparente; la
lOgica de tanta y tanta sandez.
Fste lode ahi. en el florido pensil
de las nances".

I es que la cange era un dels
recursos mes utilitzats en reduce-
cid d'aquells temps. Fins I tot
podrienq dir, entre la sinceritat
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i la facecia, que era una peda-
gogia musical, perque tot es can-
tava: les taules de multiplicar, el
catecisme, els rius.

En una educaci6 amb pre-
erninencia de l'esperit (el nacio-
nal, es clar), la relaci6 amb la
vide passava a un segon terme.
Els problemes de maternatiques
no es podien comprovar, perque
a veure qui tenia a ma 36.584 ous
per saber quants parells es po-
dien formar. Pere) es que tampoc
no es tractava de poder ade-
quer les matematiques una mica
mes a la vida, precisament el fet
que els problemes no fossin abor-
dables vivencialment tenia, per
a aquesta mena d'escola, virtuts
educatives. Perque el que inte-
ressava era que s'aprengues que
les coses es fan perque s'han
de fer, sense pensar, d'una ma-
nera automatica. AllO que impor-
tava era aprendre els valors
d'obediencia, jerarquia, discipli-
ne, resignaci6, conformisme, sub-
missiO I per tal d'aconseguir in-
culcar aquests valors, que ja en
el segle XIX s'havien revelat uti-
lissirns per cornbatre el socialis-
me. l'ensenyament de la religiO
oferia un marc inigualable. Tot
s'havia de memoritzar, i l'assig-
nature a la qual pertanyia allO
mernoritzat tambe Per exemple,
a la pregunta: quant te Deli re-
velat a l'Esglesia7 calia respon-
dre: Eso no me lo pregunteis
a mi que soy ignorante: docto-
res (tone la Santa Madre Iglela
que lo sabran responder., per6
no s'havia de contester que
responguessin els doctors en
geografia si la pregunta era: quins
s6n els afluents del Duero?
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En definitive, l'educacid va
renunciar a la tradici6 pedag6-
gica republicana, per6 també a
qualsevol tipus d'influencia que
no servis als fins del Regirn, es
a dir, la ignorancia i la desinfor-
meek). Es en aquest sentit que
cal entendre l'afirmacid -Este-
mos construyendo una Ciencia
y una Tecnica Pedagegicas de
contenido espanol y de sentido
revolucionario" (Revista Nacio-
nal de Educaci6n, año I, n9 2,
1941). Malabarismes de l'escola
nacional-catdlica per tal de
compaginar la revoluci6 amb la
reacci6.

Certarnent, la negr ih de les
diferencies entre classes era pre-
sent en els Ilibres de text, con')
tambe hi eren l'etnocentrisme, el
xovinisme i el racisme. I, relacio-
nat amb la lluita de classes, les
recomanacions solapades de
l'estalvi i de l'etica econdmica.
Penh també és certa, i lust re-
conbixer-ho, l'existencia d'una
certa continuflat de la tradici6
del XIX, i no en tots els casos
del catolicisme conservador.
L'antisemitisme franquista. cons-
tatat a bastament al Ilibre d'An-
drés Sopena, es pot trobar tam-
be en la millor tradici6 liberal,
corn el racisme. Veiem sine el
que es pot Ilegir a l'obra de Fabian
Palasi Cornpendio de Mora/ Uni-
versal: "Ha tenido siempre el
hombre ese pretendido conoci-
rniento de la ley moral? 6Lo tie-
net, todos los hombres actual-
mente? El esquimal. el hotento-
te, el pielroja y el australianu
ma layo. Oenen perfecta con-
ciencia de su destino, y exacto
conocirniento de la ley moral? 6Y

porque se conceden tan gratui-
tamente a estas razas inferiores
de la especie humane lo que
injustamente se niega al caba-
llo, al perro, al gorila y al chim-
pence?".

Es obvi que el continuisme,
en certs aspectes, existeix, pelt
no es menys evident que se se-
gueix tradici6 més denostable.

Finalment, el Ilibre que co-
mentem no és un estudi aprofun-
dit ni de reducaci6 franquista ni
dels Ilibres de text de l'epoca,
perd es una bona mostra tant
d'un tipus d'educaci6, tosca i

cadtica pert) tambe intencional-
ment adoctrinadora, corn de la
manera en que els Ilibres de text
reflecteixen una ideologia. La
rnaestria del seu autor fa passar
una estona molt agradable a qui
el Ilegeix.

Albert Esteruelas

TEIXIDO, M.: Educaci6 i comu-
nicaciO. Escola ComunicActiva.
Barcelona: Ceac, 1993.

Dins el m6n de l'ensenya-
ment, molts professionals han
tingut i continuen tenint, malgrat
totes les Reforrnes Educatives
hagudes en els darrers vint-i-
cinc anys, la sensacid que quan
entren a l'escola arriben a un
centre tancat que viu d'esquena
al que passa a fora, al carrer
-Una cosa es l'escola i l'altra es

1,)
...., CI
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el carrer i la vide de cada dia..
Tot aix6 ens portaria a parlar
d'incornunicaciO entre ensenyants
i alumnes, d'impotencia i, en dar-
ter terme, de fracas d'ambdues
parts i del sistema educatiu.

Amb el present projecte
d'Escola ComunicActiva, el seu
autor propose un nou model edu-
catiu d'actuacid, adrecat a l'Edu-
caciO Secunderia Obligatdria i al
Patxillerat, encara que moltes
de les propostes que fa WM:A
sOn aplicables a rEducaciO Pri-
maria. Tota la proposta en con-
junt representa un ale d'aire fresc
dins el panorama tan monOton
de vegades, avorrit de l'ensenya-
ment en general.

D'entrada exposa una pre-
sentaciO i una justificacid del
projecte adduint la necessitat
d'una Escola ComunicActiva
corn a model adient per als in-
fants i joves de la societat oc-
cidental del final del segle XX,
una societat de masses teleco-
municada.

La proposta es presenta di-
vidida en dues parts.

A la primera part del Ilibre,
l'autor ens introdueix en un mare,
mes o menys tedric, en el qual,
a partir d'uns estudis fets a di-
ferents palsos, es posa de mani-
fest que tant els infants corn els
joves sOn els mes entusiastes
consumidors de comunicaciO de
masses. D'altra banda, i Iligat
amb aquest fet, el medi escolar
es un mercat d'intercenvi de pro-
ductes-mformacions de comu-
nicaci6; encara que tot aquest
mOn no este contemplat en l'acti-
vitat escolar.
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Arribats en aquest punt, i a
tall d'explicaciO, s'agrupen en
tres els diferents tipus de mit-
jans a introduir en la prectica
educative: els mitjans audio-vi-
suals, les noves tecnologies i els
mitjans de comunicacid de mas-
ses. Seguidament, es dOna una
relacid dels usos basics que es
poden fer dels mitjans:

a.- Com a suport o recolza-
ment.

b.- Cornprensi6 d'aquests mit-
jans, superant la fase inicial de
suport.

c.- Expressid amb ells, es a
dir, el seu us habitual en la prac-
tice diaria.

Per tancar aquest primer bloc
mes tedric i a manera de con-
clusid, Teixidd diu (sic): "Els mitjans
de comunicacid en la practice
educative no poden estar per
sota dels usos que ja fan els
alumnes en la seva vide de Ileu-
re. El mestre ha de ser un usuari
actiu dels mitjans de comunica-
ci6 i unconsumidor actiu de culture
i aim) es transferire en la seva
capacitacid professional.

A partir d'aquest punt es pas-
sa a dissenyar el model propo-
sat. Aquest este fonamentat en
una perspective semidtica de la
comunicacid (Eco-Fabbri), en un
enfocament d'Anelisi Transac-
cional (Berne, Harris) i en una
posici6 conscienciadora de la
intervenci6 educative (Freire). Tot
es canalitza en un entorn d'edu-
caci6 active que desemboca con-
tinuament en expressi6.

Seguidament es presenta el
projecte d'organitzaci6 escolar
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per a l'etapa d'Educaci6 Secun-
daria, la seva estructura orga-
nitzativa per departaments i

l'oferta dels diferents tipus de
Batxillerat:

Batxillerat de Ciencies de
la Natura i de la Salut.

Batxillerat de Tecnologia.
Provenen de 2n grau d'FP.

- Batxillerat d'Humanitats i

Ciencies Socials. Provenen de
Batxillerat precedent.

Batxillerat d'Arts Plestiques
i Esceniques. Provenen de Ba-
txillerat.

Després fa una exposici6 de
l'organitzaci6 dels alumnes, del
temps i de l'espai.

Cal fer un esment especial al
punt que f a referencia a l'of erta
de curriculum adequada i ade-
quable als diferents estils cog-
nitius on es reprenen els con-
ceptes d'estils cognitius del pro-
fessor D. Lewis. Seguint el model
proposat per aquest professor,
es posa en evidencia que l'ac-
tual sistema escolar ha donat
resposta nomes als pensadors
inteldectuals i tecnOlegs, deixant
de banda els pensadors organit-
zadors, gestors I els inventius
(artistes i poetes). En canvi, en
aquest projecte es contemplen
tots els tipus de pensadors.

Tote aquesta oferta tan am-
plia es basa en clue en una so-
cietat de gran desenvoluparnent
es multipliquen les professions
de serveis personals i d'organit-
zaci6 social i empresarial.

Un aspecte molt important és
el fet que tots els aprenentatges
tenen una aplicaci6 practice di-
recta, es a dir, que per exemple
hi ha Iligams directes entre l'Ate-
neu Popular del barri o poble i
les escoles d'ESO per impulsar
les corresponents escoles de
mOsica, dansa, teatre... Un altre
tipus sere l'ajuda personal i soli-
daria a l'alumne amb retard es-
colar, la recerca i estada a em-
preses per a tots els alumnes...

A continuaci6 passe a tractar
l'apartat que fa referencia als
principis didactics que guien la
practic a curricular. Aquests
sOn: l'Actualitat i la Fonamen-
talitat dels continguts revisats
de manera periOdica.

Per tal d'aconseguir una di-
nernica egil, hi ha una bona dis-
tribuci6 del treball, que va des
del treball personal al treball en
diferents tipus de formacions
grupals.

Dins els formats didactics es
fa esment de l'acci6 de ['Equip
Pedagogic, dels recursos peda-
gOgics en relaci6 als mitjans de
comunicaci6 de masses, les tec-
niques de treball...

El Projecte acaba exposant
corn duen a terme l'avaluaci6 de
ram() educative escolar i la su-
pervisi6 institucional externa.

Per finalitzar només cal dir
que es un projecte molt atractiu
per dur-lo a la practice amb un
bon equip de professionals amb
ganes de treballar I d'anar reno-
vant-se dia a dia.

Angels Antolln
9 , 299o



Presentació de la nova subsecció:
«Tesis doctoralsn

Amb aquest nOrnero Temps d'Educació avanga l'obertura d'una
nova sub-seccig on es presentaran ressenyes curtes de les tesis
doctorals que amb ternatica educativa s'hagin presentat a la nostra
universitat.

Es tracta d'un avang puix que, corn podrà comprovar el lector,
en aquest nOrnero sols es recull una nista de les tesis Ilegides durant
els dos darrers cursos. A partir d'ara, i coincidint arnb els nOrneros
parells de la revista (es a dir, els corresponents als semestres de
tardor), es publicaran en aquesta secciO, amb la deguda autorització
dels autors, resurns breus de les tesis Ilegides durant l'any anterior.

Pensern que d'aquesta manera Temps d'EducaciO respon a una
de les seves principals finalitats, la de divulgar la recerca educativa
realitzada en el rnarc universitari. S'inicia aquesta seccig amb tesis
presentades a la Facultat de Pedagogia de la Divisig de Ciencies
de l'Educacig i es propOsit del Consell de RedacciO obrir-la pro-
gressivament a la recerca educativa duta a terme en altres facultats
de la nostra universitat i, en un futur que esperern no Iluny6, a la
que es produeix en altres centres universitaris del nostre entorn
cultural, sempre dins l'Arnbit de l'educacig.

La directora I el Conseil de Redaccid
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13/10/92 Gonzalez Placer,
Fernando: Las formas histOricas
de la experiencia: Una lectura
de Michel Foucault. Director: Dr.
Jorge Larrosa Bondia.

28/10/92. L6pez Palma, Fer-
nando: EducaciOn de base en
adultos y mercado de trabajo.
Director: Dr. Antoni Petrus Rot-
ger.

19/11/92. Castaner Balcells,
Marta: La comunicaci6 no verbal
de l'educador fisic: construcci6
d'un sistema categorial d'obser-
vaci6 i analisi del comportament
cinésic. Directora: Dra. M. Tere-
sa Anguera Argilaga.

23/11/92. Romana. Blay, Te-
resa: Entorno fisico y educación.
Hacia una pedagogia del espa-
cio construido por el hombre.
Director: Dr. Alexandre Sanvi-
sens Marfull.

30/11/92. Laffitte Figueras, Rosa
M.: EvaluaciOn del profesorado
como medio para el desarrollo
profesional yel perfeccionamien-
to de la practica docente. Es-
tructura de rendimiento de cuen-
tas y responsabilidad cornporta-
mental. Director: Dr. Viceng Be-
nedito Antoli.

11/12/92. Alonso Cano, Cris-
tina: Lecturas, voces y miradas
en torno al recurso informatico
en un centrodesecundaria. Direc-
tora: Joana M. Sancho Gil.

22/02/93. Royo Sorrosal, Isa-
bel: Pedagogia y Filosofia Moral.
La funciOn ética de la educaci6n
segtin Francisco Giner de los
Rios. Director. Dr. Buenaventura
Delgado Criado.
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26/04/93 Puigdellivol Agua-
de, Ignasi: EstratOgies d'integra-
ci6. Analisi dels recursos edu-
catius en la integraci6 escolar
d'alurnnes amb necessitats edu-
catives especials. Director: Dr.
Cesar Coll Salvador.

06/05/93. Lopez Calbet, José
Antonio: ValoraciOn fisiolOgica
de la condiciOn fisica en ciclis-
tas altamente entrenados. Di-
rector: Dr. J.R. Barbany Cairo.

14/05/93. Puig Barata, NOria:
Joves i esport: influOncia dels
processos de socialitzaci6 en
els itineraris esportius de la po-
blaci6 infantil. Director: Dr. M.
Garcia Ferrando.

11/06/93. Boix Tomas, Roser:
L'escola rural i la formaci6 per-
manent del mestre rural. Estudi
de les necesshats i propostes de
millora per a la formaci6 perma-
nent del professorat rural de la
comarca de l'Alt Penedès. Di-
rector: Dr. Viceng Benedito Antoli.

14/06/93. Aragay Prades,
Francesc de Borja: Estudi per a
una nova didactica del Ilati en
el curriculum secundari. Direc-
tor: Dr. Joan Mallart Navarra.

01/09/93. Isus Barado, Sofia:
La inserci6n académica de los
alumnos del curso de orienta-
ci6n universitaria. Director: Dr.
Benito Echevarria Samanes.

07/09/93. Da Silva Negrine,
Airton: Juego y psicomotrocidad.
Directora: Dra. Maria de Borja
Sole.

28/10/93. Gonzalez Sierra,
Carlos Enrique: Elaboraci6n de
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un sistema pedagOgico a partir
del sistema filos6fico de Eduar-
do Nicol. Director: Dr.Octavi Fullat
Genis.

04/11/93. Martin Garcia, M.
Diseno de un curriculum

de educaciOn moral para ninos
y nines de ocho a diez arlos.
Director: Dr. Josep t.;. Puig Rovira.

11/11/93.Ferrer Carver& Virgi-
nia Rosa: Pensamiento critico y
formaci6n del profesorado. El im-
pacto del proyecto "Filosofia 6/
18" en enseñantes de secunda-
ria: Estudio de caso cornpartido.
Director: Dr. Vicenc Benedito An-
toli .

12/11/93. Ipland Garcia, Je-
rOnima: El concepto de Bildung
en el neohumanismo aleman.Di-
rector: Dr. Conrad Vilanou Torra-
no.

19/11/93. Portavella Crema-
des, Ramon: Crisi contempora-
ma de la Filosofia. Dimensi6
Educativa Director: Dr. Alexan-
dre Sanvisens Marfull.

19/11/93. Salgueiro Caldei-
ra, Ana M.: La practica docente
cotidiana de una maestra y el
proceso de apropiaci6n y cons-
trucciOn de su saber: un estudio
etnografico. Directora: Dra. Joa-
na M. Sancho Gil

24/11/93. Valls Molins, Roser:
Diserio de programas para la
FormaciOn Etica de los Profesio-
nales de la Enferrneria Director:
Dr. Josep M. Puig Rovira.

24/11/93. Arnaus Morral, Re-
mei: Vida Professional i Acci6
PedagOgica. A la Recerca de la

comprensi6 d'una Mestra Di-
rector: Dr. Viceng Benedito An-
toli.

25/11/93. Sanchez Castillo,
Laureano: La FunciOn Tutorial
en la EGB. Directora: Dra.1\16ria
Borrell Felip.

03/12/93. Domènech, Salva-
dor: Manuel Ainaud i l'obra pe-
dagOgica a l'Ajuntament de Bar-
celona. Director: Dr. Alexandre
Sanvisens Marfull.

20/12/93 Hernández Vazquez,
Francisco Javier: ValoraciOn de
las diferentes dimensiones del
equilibrio humano. Director: Dr.
J. Roca Ballasch.

18/01/94. Busto Barcos, M.
Carmen: Logopedia Escolar: Ni-
nos con Alteraciones del Len-
guaje Oral en EducaciOn Infantil
y Primaria. Director: Dr. Antoni
Petrus Rotger.

18/01/94. Capell Bore, Isa-
bel: Origen y Desarrollo de la
Escuela Noral de Alicante en el
s. XIX. Director: Dr. Buenaven-
tura Delgado Criado.

21/01/94. Panch6n Iglesias,
Carme: Les Llars Infantils: Una
Alternativa als Nens en Risc So-
cial. Director: Dr. Joan Mateo
Andras.

03/02/94. Olaso Climent, Salva-
dor: El Joc de Pilota en la Co-
munitat Valenciana. Director: Dr.
José M. Boquera Oliver.

21/03/94. Zapata, Jhon Jairo:
El Campo Intelectual en la Edu-
caciOn Social. Director: Dr. Jor-
ge Larrosa Bondia.
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23/03/94 Carvajal Santana,
Leonardo: Proceso HistOrico de
la EducaciOn Venezolana. Edu-
caciOn y Politica en la Venezue-
la Gornecista (1908-1935). Di-
rector: Dr. Claudio Lozano Sei-
jas.

25/03/94. Font Sufi& Angel:
La FunciO de la Forrnaci6 i del
Desenvoluparnent a les Organit-
zacions. Director: Dr. Francesc
lmbernón Muñoz.

19/04/94. Generosi Brauner,
Mario Robert: El Profesorado en
los Programas de IniciaciOn al
Baloncesto: Análisis Empirico y
Propuesta Pedagogica. Directo-
ra: Dra. NOria Puig Barata.

25/04/94. Blanco Nesperei-
ra, Alfonso: Carga de entrena-
miento y cornpeticiOn en fatbol
y hockey sobre patines. Direc-
tora: Dra. Natalia Balagué Serre.

24/05/94. Torralba Jordan,
MiguelAngel: FormaciOn Perma-
nente del Profesorado en Edu-
caciOn Fisica. Director: Dr. Vi-
cenc Benedito Antoli.

27/06/94. Lloret Riera, Mario:
Andlisis de la Acci6n de Juego
en el Waterpolo durante la Olirn-
piada de Barcelona-1992. Direc-
tor: Dr. J. Hernandez Moreno.

26/09/94..Gusi Fuertes, Nar-
cis: Andlisis Secu9ncial de las
Adaptaciones FisiolOgicas al Es-
fuerzo con el Entrenarniento y su
AplicaciOn Prdctica Directors:
Dr. J. Roca Torrent/Dr. J.R. Barbany.

10/10/94. Camerino Foguet,
Oleguer: La lnteracci6 Educati-
va en lActivitat Fisico-recreati-
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va per la Gent Gran Una Analisi
d'integraci6 Metodologica. Di-
rector: Dr. Jaume Trilla Bernet

13/10/94. Florensa Pares, Joan:
L'ensenyament a Catalunya du-
rantel Trienni Liberal (1820-1823):
El Mètode dels Escolapis. Direc-
tor: Dr. Josep Gonzalez Agapito.
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ANTONEZ,SERAFIN: Cleves pa-
ra la organizaciOn de centros
escolares. Barcelona: ICE-UB /
Horsori, 1993. 253 pp.

Afortunadament, cada dia dis-
posem de flies textos dedicats
a la innovaci6 'educativa cen-
trats, majoriteriament, en les si-
tuacions d'aula, en la interacci6
i tambe en les tiabilitats i en el
desenvoluparnent professional
dels propis professors. Aim!) no
obstant, tota aquesta producci6
no sembla pas gaire equilibrada
amb redici6 d'estudis dedicats
als aspectes organitzatius de
l'activitat educativa, que no s6n
notnés conseqUencia d'aques-
tes innovacions, sin6 que sovint
n'esdevenen requisits previs
sense els quals moltes innova-
cions es queden forcosament a
mig cami.

D'aqui l'interes del text de
Seraf in AntOnez que d'una ma-
nera planera i alhora rigorosa
posa a l'abast del lector les claus
per a una autentica politica de
gestiO i organitzaciO per a l'es-
cola des de l'escola que no
oblida temes tan d'actualitat
corn la gesti6 autOnoma dels cen-
tres. la gesti6 del curriculum, la
funci6 directive o la culture de
les organitzacions entre d'al-
tres

BUSOUETS, J.; MOLERO, J.:
L'ensenyament a Palafrugell.
Ajuntament de Palafrugell. Dipu-
taci6 de Girona, 1993.

Els estudis histOrics de ca-
racter local han aconseguit, d'un
temps ence, gran notorietat.
L'existencia de seccions fixes
en algunes de les revistes his-
tOriques més significatives be
ho palesa. Per tal de bastir obres
de carecter més general, sem-
pre caldran monografies corn la
que are us presentern. Només
aixi es podre afrontar -en un futur-
el repte d'escriure una def initiva
i necesseria histOria de la peda-
gogia catalana.

Aquest Ilibre -primer de la
collecci6 Ouaderns de Palafru-
gell i que aparague amb la Ilum
de tardor de l'any 1993 conf ir-
ma l'extraordineria riquesa dels
arxius municipals -Ilibres de
comptes, actes d'ajuntament. ac-
tes de les escoles, Ilibres d'inspec-
ciO, circulars, correspondencia.
instencia. premsa local, etc.-.
aixi corn el fertil patrirnoni d'una
tradici6 educativa que -en el cas
que ens ocupa- es remunta a l'e-
poca de l'Antic Regim. D'aques-
ta manera, els autors han incar-
dinat seviament la histOria de les
diferents instilucions pedagOgi-
ques palaf rugellenques en el mare
de la histOria econOrnica i social
d'aquesta vila empordanesa

En efecte, des d'aquells antics
mestres de minyons del segle

4 a
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XVII -retribuits en part amb di-
ners procedents de la comunitat
i administrats pel Clavari- fins al
periode democratic, desfilen tot
un seguit d'episodis que perme-
ten escatir -a petita escala- la
incidencia de les diverses situa-
cions i instencies educatives
que s'han succeIt histdricament.
Els salaris percebuts pels mes-
tres palafrugellencs des de 1727
fins a 1819, els esforcos muni-
cipals per a la instituciO escolar
tot i la primacia de les iniciatives
particulars, la concurrencia de
les ordres religioses, la implan-
taciO de la gratuItat a l'educaciO
pUblica, els retrats dels mestres
mes rellevants, l'obra cultural de
l'artesanat suro-taper, l'empenta
republicana, l'experienciadelCENU,
l'ensulsiada de l'escola franquis-
ta, sOn -entre molts altres- al-
guns dels esdeveniments que
l'amable lector trobara en aquest
excel-lent Ilibre -magnificament
il.lustrat- que, a mes, conjumina
el rigor cientific amb la delectan-
ga divulgativa. Tot plegat, for-
neix un exemple a seguir i a imitar.

CERDA MANUEL, R. (Coord.):
De l'avaluaci6 corn a "finesse..
Un intent de "discriminaciOsubtil.
en la practica d'un CEP. CEP de
Sagunt, Generalitat Valenciana,
1994.

No es aquesta la primera ve-
gada que donem noticies des
d'aquestes mateixes pag !nes
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d'un treball del CEP de Sagunt
En efecte, fa uns mesos ens ocu-
parem del seu anterior treball
Projectes i projectes. Cap a la
professionalitzacid docent. Ara
ens arriba aquest nou lliurament
amb un titol que recorda inequi-
vocament aquell esperit de finor
de la tradiciO pascaliana que ja
s'oposava -en ple segle XVII- a
l'esperit geometric cartesie. El
treball traspua, doncs, un cert
aire post-modern, car en impug-
nar un dels mestres pensadors
de la modernitat (es a dir, l'autor
del Discurs del Metode) acaba
jugant la carta d'una avaluaciO
-interpretaci6. al cap i a la fi- que
te molt de finesa. No estranya
tampoc que en el subtitol apare-
gui l'expressiO subtil, mes enca-
ra si considerem que subtilesa
es sinOnim de la paraula

L'enginyosa gent de Sagunt
aborda. amb l'ajut de la litera-
ture, aquest nou estudi que il.lus-
tra amb cites ben significatives
de l'obra de William Boyd Playa
de Brazzaville. Destaca, perb, el
seu interes per justificar episte-
molOgicament el treball en qUes-
tiO. En aquest sentit, i compro-
mesos en un pensar i repensar
col.lectivament la seva prOpia
feina. es distancien expressa-
ment de la duresa neopositivista
(que tot ho redueix a logicisrne
i empirisme), obrint-se a un plu-
ralisme veritatiu propi -d'altra
banda- dels nostres temps. Detec-
tern en el seu intent molt d'esforc
per cercar noves vies hermeneu-
tiques que emfasitzen, mes enlla
de la fredor de les dades i gua-
rismes, la comprensib qualitati-
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va dels fets El gir linguistic in-
flueix en la tasca dels prof, ssio-
nals de l'educaci6 que, en aquest
cas, manifesten el seu desig de
defugir del «Ilenguatge abstrac-
te i supraconceptual que és ha-
bitual en les publicacions peda-
gogiques".

Amb aquestes bases -certa-
ment un xic agosarades i, fins
i tot, iconoclastes- desgranen
tot un seguit de punts que agru-
pen sota dos epigrafs. En el pri-
mer -a l'aitra banda de l'espill-
afronten la impuresa i la imper-
fecci6 de les persones (d'aque-
Iles que tambe treballen als CEP),
aixi corn la naturalesa del que,
corn i qui avalua, tot distanciant-
se dels topics a l'Os. La segona
part -tituladaamb el lema d'Hesio-
de. Els treballs i els thes- ens
ofereix una panoramica sobre
les diferents activitats desenvo-
lupades en la formaci6 perma-
nent (cursos de formaci6 gene-
ral, cursos d'assessoria, cursos
de col.laboraci6, etc.), exempli-
f icant aixi les seves reflexions
anteriors.

L'epileg -a manera d'humil boia
per a nedadors- es presenta, amb
la modestia prOpia de la post-
modernitat, corn un model a retenir
i a considerar. L'avaluaciO ha de
ser concreta, centrada i disse-
nyada pel propi CEP, realitzada
amb certes garanties metodolO-
gigues i servint d'estimul als
participants Per aixOtambefugen
d'utopies, tot i que es compro-
meten a continuar caminant. No-
saltres tambe ens comprometern
a donar-vos -quan les tinguem-

noves noticies sobre les propos-
tes dels amics de Sagunt.

1E1

CUESTA ESCUDERO, P.: La es-
cuela en la reestructuraci6n de
la socieriadespailola (1900-1923).
Madrid: Siglo XXI, 1994.

L'autor -ben conegut en el
camp de la historiografia de
l'educaci6- ens ofereix, en aquesta
ocasi6, una panoramica de la
histOria escolar centrada crono-
lOgicament en un dels moments
més fructifers de la culture his-
panica, es a dir, la seva edat
d'argent que coincideix, d'altra
banda, amb l'emergencia de tot
un seguit de corrents i linies de
pensament que, entre el regene-
racionisme i la revoluciO, propo-
sen alit) que la professora GO-
mez Molleda va identificar corn
la retorma de l'Espanya contem-
porania. I no podem oblidar que
aquestes ansies de canvi i de
millora recorreran -corn hereves
del pensament il.lustrat i liberal-
a l'extensi6 de l'escola, un dels
grans invents de la modernitat.

Tot i el seu carecter general
-al cap i a la fi, ens trobem da-
vent d'una obra de sintesi, de
carreteig de materials acurada-
ment classificats i ordenats-, Cu-
este ha tingut l'encert de pre-
senter una Espanya plurinacio-
nal, defugint del centralisme i

l'uniformisme mes o menys a l'Os.

;
.*
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En aquesta ocasi6 ens ofereix un
ampli ventall d'aquelles tenden-
cies i tradicions que concorrien,
al cornengament de segle, per
imposar els seus respeutius mo-
dels escolars. Efectivament, des-
prés d'analitzar la Iluita entre
l'Esglesia i l'Estat pel control de
l'educaci6 -aprofundint en el feno-
men de l'anticlericalisme-, l'autor
passa revista a les diferents pos-
tures i actituds dels diferents
grups ideologies, politics i so-
cials enfront la problernatica de
l'ensenyament prirnari. Krausis-
tes, institucionistes, catOlics, Mu-
repensadors, socialistes, anar-
quistes, republicans, ref ormis-
tes, tradicionalistes, els diferents
moviments nacionalistes d'ar-
reu de l'Estat, confegeixen una
trama de possibilitats amb els
seus respectius models esco-
lars. L'obra es complete amb un
extens apendix documental,
acompanyat per una emplia
bibliografia -tot i que, a voltes,
es detecta alguna omissi6- i un
index onomastic que facilita la
seva consulta.

DARDER, P.; FRANCH,J.; COLL,C.;

PELACH,J.: GrupoclaseyProyecto
Educativo de Centro. Barcelona:
ICE-UB/Horsori, 1994.

Aquest litre, el seize de la
col decci6 "Cuadernes de Edu-
cacion, de la lJniversitat de Bar-
celona, reflexiona sobre dues
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ternatiques molt connectades
entre si. D'una banda, el poten-
cial educatiu del grup-classe
de l'altra, la relaci6 del grup-
classe amb el curriculum i el
projecte educatiu de centre.

En la primera part fa un exa-
men exhaustiu del grup-classe
amb la finalitat d'encaminar l'ac-
tivitat acadernica dels docents
i del centre. Comenca descrivint
el seu dinamisme i funcionament,
després la seva evolució al Ilarg
d'un curs i durant tote l'escolaritat.
Expressa quina es la importan-
cia de la c3municaci6 i de les
relacions interpersonals en el
desenvolupament personal i en
la maduraci6 del grup-classe i
procedeix, finalment, a parlar de
l'organitzaci6 d'aquesta realitat
educativa basica.

La segona part de l'exposici6
s'ocupa del nou plantejament de
la reforma i analitza les relac ions
entre Projecte Educatiu de Cen-
tre i Projecte Curricular i de corn
l'un i l'altre es van concretant
gradualment. AmbdOs consti-
tueixen la proposta educativa del
centre i emrnarquen les coorde-
nades en les quals se situa l'ac-
ci6 educativa del grup classe.
Es cornenta el mateix procés de
concreci6 del curriculum als cen-
tres partint de la idea que cur-
riculum i grup-classe sOn dues
realitats que han d'integrar-se
perque les orientacions de la re-
forma convergeixin en un bon
final.

Es un Ilibre fruit de l'expe-
riencia, l'estudi i la reflexi6 dels
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seus autors sobre el tema, que
pretén orientar els professors en
la practice docent.

EducaciOn Social. Antologia de
textos clasicos. Selecci6, intro-
duccions i traducciO de textos
alemanys per Josep M. Quintana
Cabanas. Madrid: Narcea, 1994.

Dins la col.leccib .Narcea
Sociocultural>, -dirigida per Jo-
sep Maria Quintana-, s'ha publi-
cat aquest nou volum, de carec-
ter antologic, que ha estat jus-
tament coordinat per aquest ma-
teix professor. La pedagogia so-
cial -després cie les traduccions
al castelle dels classics ale-
many:-.: de la pedagogia social,
que gira-ven a; voltant de la figura
de Paul Natorp, i que foren realit-
zades al comencament de segle
per Ortega y Gasset i els seus
deixebles- presentava encara una
gran buit, sobretot pel que fa al
capitol de les seves fonts. Tot i
que la pedagogia social és d'ac-
tualitat -en especial, des de ILl
implantaciO d'unadiplomatura uni-
versitaria en EducaciO Social-.
queden encara moltes coses pen-
dents no nornés pel que fa al seu
estatut epistemolOgic -a voltes
identif icat, quan no confOs, amb
el Treball Social tal corn assen-
yala encertadarnent el professor
Quintana en la seva presenta-
cib-. sinb tarn-be en tot elle) que
ateny a la seva genesi i al seu

desenvolupament historic pos-
terior. Certarrent, la Pedagogia
Social marxa paral.lela a l'evoluciO
de la sensibilitat social prOpia
de la contemporanefiat. Vet aqui,
doncs, una de les raonsque expli-
quen que Pestalozzi sigui justa-
ment el primer autor inclOs en
aquesta antologia.

Celia un es perit amatent,
familiaritzat amb la tradici6 pe-
dagOgica neo-humanista germa-
nice i dominador de la Ilengua
alemanya, per of erir-nos agues-
la estimulant tria que recull les
pagines més palmaries dels pe-
dagogs socials riles significa-
tius. La selecciO -amb majoria
d'autors d'ascendencia teutOni-
ca, Pestalozzi, Diesterwerg,
Kerschensteiner, Krieck, Spran-
ger i Nohl- és completada per
escrits de l'incansable jesuita
catale Ramon Ruiz i Amado. A
més de l'oportunitat de l'edici6
d'aquesta obra, ressaltem la no-
vetat dels textos escollits, molts
d'ells fins ara inedits a les nos-
tres latituds.

Hon descobrire en aquestes
pagines aspectes significatius
de l'educaciO social (educaciO
civica. educaciO femenina, edu-
caci6 rural, promoci6 del benes-
tar social, educaciO popular, etc.),
aixi corn d'altres fragments que
per la seva singularitat especif i-
ce posseeixen una rellevencia
cabdal. En aquest sentit, no po-
dem silenciar que les idees d'al-
guns dels autors inclosos en
aquesta antologia han tingut una
influencia molt pregona en la his-
tbria de l'educaciO alemanya més

')
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recent En efecte, per exemple,
les idees de Diesterwerg incidi-
ren sobre la desapareguda Re-
publica Democretica Alemanya,
mentre que les opinions de Krieck
sobre l'educacid politica nacio-
nal configuraren tanmateix el
nacional socialisme del Tercer
Reich.

Aixi, doncs, el lector trobara
tot un seguit de consideracions
sobre la dimensi6 pedagdgico-
social d'institucions corn la fa-
milia, la comunitat, l'Estat, aixi
corn una serie de reflexions al
voltant d'aspectes tals corn la
joventut, el valor del treball o la
necessitat de la moral. Tot ple-
gat -adequadament presentat a
través d'unes amplies notes in-
troductOries a cada autor- con-
figura un Ilibre de consulta in-
eludible per a qualsevol interes-
sat en aquesta pedagogia so-
cial, en veritat nova, per() que
compta -tal corn confirrna aquesta
antologia- amb una Ilarga tradi-
ci6. El llibre incorpora un eficac
i utilissim index onomastic i te-
matic, que en facilita -encara
mes- la consulta immediate.

GIL M.G.: La construcción del
espacio en el nino a través de
/a informacibn &Iota. Madrid: Trotta,
1993.

El propOsit d'aquesta obra és
donar a coneixer les principals
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recerques que s'han dut a terme
al Ilarg dels darrers anys sobre
el paper del sentit del tacte en
el coneixement del mOn que ens
envolta. Alhora, ens aporta tam-
be l'emplia investigacid de l'au-
tor sobre el paper que desenvo-
lupa el sentit del tacte actiu o
haptic en el reconeixement i en
la identificaci6 de formes en in-
fants cecs i vidents de Pre-es-
colar i Primeria, a més d'obrir
naves vies de recerca per a les
persones interessades en el te-
ma.

La primera part d'aquest Ili-
bre se centre, doncs, en la pre-
sented() defs principals treballs
que han girat entorn de la cons-
truccid de l'espai mitiancant el
tacte. L'autora descriu i anaiitza
minuciosament, des d'una Opti-
ca cognitive, els autors mes re-
Ilevants d'aquest camp, en clue
destaquen les obres de Katz,
Gibson, Piaget i Brower, entre
d'altres.

A la segona part explica de-
talladament els rnaterials utilit-
zats, els procedirnents i les hi-
pdtesis que han guiat la seva
recerca. Hem d'esmentar la ri-
gorositat del treball cientific en
l'analisi quantitative i qualitative
de les dades. Entre les conclu-
sions que presenta cal destacar
la seguent (pag. 165): "el sentit
del tacte no es un (sentit infe-
rior), tal corn ens van ensenyar
a classificar-lo, ja que la consi-
deraci6 del sisterna heptic o ac-
tiu per a la construccid de la
realitat es imprescindible".



GREGORIOTAUMATURGO:Elo-
gio del Maestro Cristiano. Dis-
curso de agradecimiento a Ori-
genes. Introduccid, traducci6 i
notes de Marcelo Merino Rodri-
guez. Madrid: Editorial Ciudad
Nueva, 1994.

Ens arriba ara la segona edici6
d'aquesta obra, apareguda per
prirnera vegada l'any 1990. Els
textos patristics han experimen-
tat, en els darrers temps. una
lenta pert) constant recupera-
cid. No només en castella, sin6
també en catala, tal corn ho con-
firma la col.lecid «Classics del
Cristianisme.. Ara be, l'editorial
Ciudad Nueva ha encetat una
doble linia editorial. D'una ban-
da, una notabilissima sarie de
fonts patristiques que a més
d'incorporar la Didaché -ja co-
mentada en aquestes pagines-
acaba de publicar una edici6
greco-castellana d' El Pedagog
de Climent d'Alexandria. De l'al-
tra, la biblioteca de patristica
-d'un caracter alas divulgatiu,
pert) no rnenys rigor6s- ha Ilangat
al mercat quasi una trentena de
titols prou significatius, entre els
quals es troba aquest elogi del
mestre cristia, text fonamental
per conaixer la reaiitat pedagd-
gica del comencament del segle

Ouan la pedagogia enfila -a
tombanf de segle- el cami de la
post. modernitat (hi ha autors que
parlen fins i tot de la post-edu-
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caci6 de la post-contemporanei-
tat), pot semblar inescalent,
fora de tot interés, qualsevol re-
ferancia a un text tan Ilunya corn
el que ara ens ocupa. Pert creiem
que qui aixi pensi s'equivocara.
En efecte, el discurs d'agraIment
a Origenes, a més d'emfasitzar
i confirmar les tesis de Werner
Jaeger sobre la sintesi entre el
cristianisme i la paideia hel.le-
nistica, palesa la voluntat f ina-
lista de la paideia cristiana, as
a dir, l'existancia d'uns ideals
formatius que -després dels vents
secularitzadors de la moderni-
tat- es perllonguen fins a apoca
recent. Certament que la pai-
deia cristiana cercava -a més
d'una certa assirnilaci6 cultural
classica- l'adquisicid d'una sarie
de virtuts -enteses corn a per-
feccionament hurna- encamina-
des a aconseguir la forrnacid
d'un autentic eristia.

En qualsevol cas, queda
dernostrada la recepcio que fa
el cristianisme de la filosofia i de
les categories pedagogiques
herlenistiques. La filosofia és
necessaria per portar una vida
auténticament pietosa. L'estudi
filolOgic del professor Merino
referma la utilitzacid pel cristia-
nisme primitiu de la terminologia
i el vocabulari educatiu grec.
L'elogi constitueix una narracid
autobiográfica, a través de la
qual coneixem el programa es-
colar de l'Opoca -dialactica; cian-
cies naturals, geometria i astro-
nomia principalment; filosofia; sa-
grades escriptures- que corn a
objectiu Oltim te el coneixement
de Dau i de les .coses divines..

1:1a- II II
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La filosofia depen -en darrera
instencia- de la teologia.

Hem de congratular-nos per
gaudir finalment d'una excel.lent
edició -si alguna cosa hi manca
és potser el text original grec-,
amb un valuOs estudi introduc-
tori i uns magnifics apandixs (in-
dex de referencies bibliques, in-
dex d'autors, index tematic i in-
dex pedagôgico-sistematic). Tot
plegat invite a la lecture d'aquest
discurs que, vist des de la nostra
perspective actual, se'ns revela
tanmateix corn una veritable his-
tdria de vida, és a dir, de l'auto-
biografia d'un deixeble -Gregori
Taumaturg- que agraeix al seu
mestre Origenes l'educació re-
buda.

HUGUES, M. (ed.): Perceptions
of teaching and learning. Che-
vedon: Multilingual Matters, 1994.

Aquest volum iacta de les
percepcions de l'ensenyament
de l'aprenentatge que tenen
professors, aprenents i pares
d'alumnes, en una amplia varie-
tat de contextos educatius (edu-
caciO infantil, primaria i secun-
daria): sOn els primers resultats
del programa de recerca -Inno-
vations and Change in Educa-
tion: the Quality of Teaching and
Learning" a Anglaterra I Escb-
cia. presenta Is en un simposi a
Stirling l'any 1992.

312

P. Munn, en el primer capitol,
estudia corn els que treballen a
l'escola infantil perceben l'apre-
nentatge. I. Plewis i M. Veltman,
al segon capitol, contrasten el
curriculum concebut per l'admi-
nistraci6 educative, el que apli-
quen els professors a l'aula i el
viscut pels alumnes. C. Desfor-
ges, M.Huglhes i C.Holden, en
tercer Hoc, comparen les per-
cepcions de pares i de mestres.
S. Harris i J. Rudduck, al quart
capitol, estudien les actituds dels
aprenents quant a la irnportán-
cia de l'aprenentatge. En el capitol
cinque, R. Mitchell, C.Brurnfit i
J. Hooper investiguen a les clas-
ses de Ilengua corn es fan les
activitats metalingOistiques i les
percepcions que tenen profes-
sors i alumnes de Secundaria
sobre la contribuciO del coneixe-
ment metalingOistic a l'aprenen-
tatge de la Ilengua. Finalment,
P.Cooper i D. McIntyre aporten
el seu parer sobre la necessitat
que els docents coneguin rnillor
les estrategies adoptades pels
alumnes. Hi ha opcions meto-
doldgiques comunes a agues-
tes recerques de basar-se en
entrevistes individuals o per grup
dels irnplicats.

Tot plegat, uns textos molt
suggeridors que, tot i constituir
unes primeres aportacions que
han de ser completades per més
estudis, obren una via molt in-
teressant en la recerca educe-
tiva.
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LARROSA, J.: Trayectos, Escri-
turas, Metamorfosis (La idea de
FormaciOn en la novela). Bar-
celona: PPU, 1994.

En base al cicle de conferen-
cies sobre «La novel.la de For-
macia" que tingué Hoc en el mes
de maig de 1993 a Barcelona,
Jorge Larrosa ens presenta un
assaig corlectiu on invita el lec-
tor a modificar la forma de Ilegir.

Per fer-ho, introdueix els punts
clau que caracteritzen la novella
de forrnaci6 (viatge, heroi, ober
tura...) contraposant-los als del
manual pedagogic (explicitacia,
linialitat, finalitat...).

S'inicia el proces amb una
reflexi6 d'M. Morey sobre corn
s'ha desenvolupat la forma d'es-
criure moderna. Es tracta de veure
corn s'ha arribat al desafiarnent
de la pagina en olanc actual des
de la inspiraci6 divina- medie-
val. Proces que el caracteritza
corn a «apropiaci6 del desti".
Seguidament, R. Argullol analit-
za el fet autocatartic de l'escrip-
tura de Goethe i conclou que
l'autor evita la seva destrucci6
a través de l'Art.

Ocupa el tercer Hoc M. Si-
g Clan, que prenent corn a punt
de partida la cornparaci6 entre
[Vora de Goethe i la de Nova-
lis, compren la novella de f or-
maci6 corn a rnitja per rnostrar
solucions a les convulsions so-
cials.

Tancant el cicle de conferen-
cies, J Larrossa, ens exposa un
recorregut a través de les carac-
teristiques de la noverla de Hand-
ke, que prornou un viatge literari
al silenci on la capacitat de sor-
prendre's tingui cabuda.

Per,finalitzar, J. Trilla ens apro-
xirna a diferents pedagogies nar-
ratives, analitzant el tipus de co-
neixement sobre el qual es basa
i el tipus de narraci6 a través del
qual s'expressen.

Per acabar, esmentariern que
la seva lectura ens incita a pensar
sobre la formaci6 i la narraci6
actuals.

MENDOZA BERJANO, R.; SA-
GRERA, M.R. i BATISTA FO-
GUET, J.M.: Conductas de los
escolares espanoles relaciona-
das con la salud (1986-1990).
Madrid: CSIC, 1994.

Dins la col.lecci6 Politeya, diri-
gida pels professors Salvador
Giner i Lluis Moreno, es publica
aquesta investigaci6 -dirigida per
Rarn6n Mendoza Berjano- i en la
qual ha col. laborat un equip
d'investigadors que han tingut
cura -a més de la realitzaci6 de
les enquestes dels anys 1986 i
1990- del tractament estadistic
de tota la informaci6 recollida.
L'obras'incardina en el marc euro-
peu sobre conductes dais esco-
lars relacionades arnb la salut,

3
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la qual cosa permet un estudi
plundisciplinar que garanteix, des
dels diferents enfocarnents, la
visi6 polièdrica d'un terna que
preocupa -per igual- pares, metges
i educadors. A més d'explicar
l'origen, metodologia i principals
conclusions sobre conductes
dels escolars relacionades amb
la salut -estudiades des de 1986-
tant a nivell estatal corn conti-
nental, s'analitzen tebricarnent
els diversos estils de vida que
poden qualificar-se de saluda-
bles, ernfasitzant-se el paper de
l'escola corn a Ambit de promo-
ci6 de la salut.

En els diversos capitols es
desgranen diferents aspectes
de les conductes escolars rela-
cionades amb la salut: l'alimen-
taci6, l'exercici fisic, el consum
d'alcohol i altres drogues, els
accidents i les conductes de risc,
la sexualitat, les malalties de trans-
missi6 sexual, el tabaquisme
dels nostres escolars, etc. I aix6
apel.lant -en general- a les dades
estadistiques obtingudes en les
consultes de 1986 i 1990. Els
Oltims capitols -vuitè i novè- tenen
un sentit concloent en presentar
a consideraci6 del public una
visi6 global dels estils de vida
dels escolars -després d'utilitzar
la tècnica d'anAlisi de corres-
ponclAncies mOltiples-, aixi corn
un seguit de conclusions i sug-
geriments en relaci6 amb la pro-
rnoci6 d'estils de vida saluda-
bles per als nostres loves. De
consulta i lectura obligada per
a tots els interessats en l'edu-
cació per a la salut dels nostres
infants i adolescents.
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ZABALA, A. I altres: Como tra-
bajar los contenidos procedi-
mentales en el aula. Barcelona:
ICE de la Universitat de Barce-
lona/Gra6, 1993.

Els continguts d'aprenentat-
ge sOn classificats en tres ca-
tegories pels curriculums oficials:
continguts conceptuals, contin-
guts procedimentals i continguts
actitudinals.

Aquest volum, emmarcat dins
la col.lecci6 ,<Materiales para la
InnovaciOn Educative", ofereix
una análisi dels continguts
d'aprenentatge Iligats al "saber
fer» i fa un estudi de diferents
propostes prActiques sobre corn
poden ser tractats aquests con-
tinguts didActicament, corn in-
clourels a la prActica educativa
i treballar-los sense perdre de
vista els continguts conceptuals
i actitudinals, ja que només l'ar-
ticulaci6 d'aquest amb aquells
farA possibie un aprenentatge
amb sentit per a l'alumne, amb
significat per a ell.

Sota la coordinaci6 d'Antoni
Zabala, diversos autors des del
seu Ambit d'especialitzaci6 in-
tenten donar resposta al con-
junt de quaranta-dos contin-
guts procedimentals referents.
tots ells, a les Arees de Primaria.
Estan d'acord a considerar els
procedirnents corn uns contin-
guts que cal programar, treba-
liar i avaluar. Justifiquen la seva
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importAncia, destaquen els més
significatius I elaboren propos-
tes d'ensenyança-aprenentat-
ge. Es tracta, doncs, d'un treball

d'interes per als professionals
implicats directament en el te-
ma pel seu caire clarament prAc-
tic.

()
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NORMES PER A LA PUBLICACIO D'ARTICLES

1. Els articles s'hauran de presentar escrits a rnaquina, a doble espai i per una
sola cara (aproximadarnent 30 linies de 70 espais per foli).

2. L'extensi6 minima dels treballs haura de ser de 10 folis i la maxima de 25.

3. Es preferible presentar l'escrit en catala i, si pot ser, adjuntant el disket.

4. La bibliografia s'incloura al final, ordenada alfabeticament per autors.
Els llibres es citaran de la segOent manera:
COGNOM/S, Nom: Titol del Ilibre (en cursiva o be subratllat). Ciutat d'ediciO:
Editorial, any. (collecciO, si en té).
Els articles es citaran de la seguent manera:
COGNOM/S, Nom: "Titol de l'article" (entre cometes). a Revista en la qual
esta publicat (en cursive o be subratllat). Ciutat d'edici6, nOmero de la
revista, mes i any de publicaci6, pp. (pagines que ocupa l'article).
En el cas que la bibliografia estigui referenciada en el text, l'any d'edici6
s'escriura darrera el nom de l'autor per tal de facilitar la seva localitzaci6.

5 . En el cas que hi hagi figures, grafics 0 taules estadistiques caldra presentar-
les numerades en fulls a part indicant en el text ei Hoc on s'hauran d'incloure.

6 . Cai adjuntar algunes dades bio-bibliografiques de l'autor (unes 4 linies corn
a maxim) i l'adreca professional.

7. En un full a part s'adjuntara un resum de l'article d'un maxim de 15 linies en
castella, angles i frances, en un sol paragraf.

8. Per tal de poder ser indexat a diferents Bases de Dades, cal donar uns mots-
clau, els quals seran extrets dels descriptors dels Thesaurus Catala d'EducaciO.

9 . Per garantir la qualitat dels treballs que es publiquin, la Direcci6 i el Consell
de Redacci6 sotmetran els articles rebuts a l'informe d'experts en cada
materia.

1 O. Els autors dels treballs que es publiquin rebran gratuItarnent 1 exemplar de
la revista.

1 1 L a revista no Ps fare responsable de les idees I les opinions expressades en
els articles

12 Els treballs s'han d'adrecar a la redacccio de Temps d'EducaciO (Divisi6 de
Ciencies de l'EducaciO de la Universitat de Barcelona, c/. Baldin Reixac.
s/n, 08028 Barcelona), indicant l'adreça i el telef on de l'autor.

3 4



2n. semestre 1993, 310 pagines

Monografia: LA D1DACTICA A LES ARTS PLASTIQUES
Presentaci6. Marta Balada Monclds
L'area d'educaci6 artistica i la innovaci6 educativa. Roser Juanola
Terradellas
Arts plastiques i metodologia: DescripciO d'un model didactic. Marta
Balada Monclas
CREI-Sants: Educaci6, art i terapia. Feliciano Castillo Andres,
Francesc Xavier Escudero Gallego
Corn entenern l'art? El desenvolupa.:.,nt cognitiu del judici estatic en
les persones invidents. Rosa Gratac6s, Fernando Hernandez
Valorar-avaluar. MissOn Forrellad Bracons

Tribune: LES NOVES T1TULACIONS
Presentaci6. Joan Mateu Andres
El titol de Mestre: una ocasi6 perduda. Joan Perera i Parramon
Algunes consideracions sobre el nou pla d'estudis de pedagogia.
Josep Gonzalez Agapito
La Ilicenciatura en Pedagogia. Histbria d'un titol i un titol per a la
histbria. Jaume Trilla Bernet
Llicenciat en Psicopedagogia. Un titol polemic?. Sebastian Rodriguez
Espinar
Sabre la diplomatura en Educaci6 Social de la Facultat de Pedagogia
de la Universitat de Barcelona. Miguel Martinez Martin

ReflexIons i recerques
La Tecnologia de la info, rnacio a l'educaciO: visiO critica d'un talisma
del segle XX. Bridget Somekh

- El discurs regulatiu a l'aula. El genera i el discurs regulatiu a la classe
de rt aternatiques. Anna Escofet Roig

- Envers una analisi sOcio-sernantica de la practica a l'aula. Emilia
Ribeiro-Pedro

- Planificaci6 universitaria i administraci6 pUblica. Elements
conceptuals i antecedents a l'America Llatina. Hugo Casanova Cardiel
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1r. semestre 1994, 347 pagines

Monografia: DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DELS DOCENTS
Presentaci6. Angel Forner
La dimensi6 personal del canvi: Aportacions per a unaconceptualitzaci6
del desenvolupament professional dels professors. Carlos Marcelo
Garcia
La investigacid-acci6, la formaci6 i el desenvolupament professional
del prof essorat. Superar l'hiatus entre la teoria i la practica.
Francesc Imbernon
Models de desenvolupament professional del professor. Antonio
Latorre Beltran
El desenvoluparnent professional dels docents des de la perspectiva
del professorat. Angel Forner (coord.), Imma Dorio, Ramona Gonzalez,
Antonio Latorre
Conversa amb Thomas S. Popkewitz. Els ensenyants i la reforma de
la formaci6 del professorat als EUA: professionalitzaci6 i poder.
Virginia Ferrer, Angel Forner, Francesc Imbernon, Thomas S.
Popkewitz

Tribuna: ECONOMIA I EDUCACIO. ELEMENTS PER A UN DEBAT EN
TEMPS DE CRISI

Presentaci6. Conrad Vilanou
Educaci6 i economia, una articulaci6 complexa. Hugo Casanova Cardiel
Crisi econtornica-crisi educativa. Lluis Tort i RaventOs
Descentralitzaci6 educativa i integraci6 europea. Francesc Ravent6s
i Santamaria
Educadores i educades en la subordinaci6 als sistemes economics.
Antonieta Carrerio i Caterina Lloret
Autonomia econdmica i model d'escola. Maite Soler Cera
El medi ambient i el desenvolupament, l'economia i l'educaci6. Quina
economia i quina educaci6?. Pilar Heras i Trias
Economia de l'educaci6. Una disciplina en formaci6. Esteve Oroval
Opinions al voltant de les relacions entre l'economia i l'educaci6.
Javier Ventura Blanco

Reflexions I recerques
Aproximacions al camp intel.lectual de l'educaci6. Mario Diaz V.
Idees alternatives sobre alguns conceptes de biologia: 'la formiga ta
pulmons petits°, "les cal.lules de l'elefant sOn mas grans que les del
ratoli", "un arbre no as una planta'... Jordi de Manuel Barrabin
La promoci6 professional del professorat de Secundaria a Europa.
Ferran Ferrer
Aspectes econOmics de l'evoluci6 del sistema pOblic d'ensenyament
superior a Catalunya. Esteve Oroval i Jorge Calero
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Monografla: LA L1TERATURA INFANT1L I JUVENIL
- PresentaciO. Anna Diaz-Plaja Taboada
- La literatura infantil i juvenil. Una especulaci6. Celia Romea Castro
- A la recerca del Hoc de la literatura infantil i juvenil en el curriculum escolar.

Antonio Mendoza Fillola
Als éssers humans els encanten les histOries. Gabriel Janer Manila
El conte popular catala corn a eina de transrnissi6 dels valors educatius.
Naria Rajadell Puiggros
Els nens i els classics de la literatura. Rosa Maria Postigo
Notes sobre poesia per a infants. Margarida Prats Ripoll
Un cop d'ull als Ilibres de coneixements infantils i juvenil. Gemma Pujals Perez

Tribuna: ETICA / RELIGIO A L'ESCOLA
- Presentaci6. Ramona Valls i Montserrat
- Pert) hi ha una antinOmia entre atica i religicr. Norbert Bilbeny

Comentaris sobre alguns aspectes de la relaciO Josep M.
Puig Rovira
Escola, atica, religiO. Pau L6pez Castellote
Reflexions pedagOgiques sobre teducaci6 del comportament. AntoniAmor6s
Ustrell
ReligiO o atica a l'escola pOblica. Jordi Serrano Blanquer

Reflexions I recerques
L'emprempta de Joan Luis Vives en Comenius. Buenaventura Delgado
Estudiar la guerra per a desaprendre-la. Anna Bastida
Principis i practiques d'adequaci6 curricular. Viola Espinola H.
Discursos critics, practiques etiques. Repensant la funci6 docent a la
universitat. Remei Arnaus, NOria Perez de Lara
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Presentació
Dello del Rind& i Igea *

Corn és sabut, l'Etnografia és una modalitat d'investigacib en
Ciencies Socials. Enriquida arnb aportacions de disciplines atins
corn poden ser l'Antropologia Cultural i l'Educativa, la Sociologia
Qualitative i la Psicologia Social. s'inscriu en la familia de la investi-
gaciO interpretativa/qualitativa. La proliferaciO d'investigacions et-
nografiques en l'arnbit educatiu justifica la necessitat d'un tracta-
rnent rnonografic del terna per oaracteritzar millor aquesta rnodalitat
d'inves-tigacie i aprofitar al maxim les possibilitats que realrnent pot
oferir.

Els dos primers articles que obren la rnonografia exploren as-
pectes essencials que sernpre hauria de tenir present aquell que
ernprengui una investigacie etnografica. D'una banda, l'article de
Rafael Pulido aborda les relacions entre l'etnografia i la investigaciO
educative en un intent de clarificar certes confusions que sovint
apareixen entre educadors i investigadors sobre que es l'etnografia
i en que consisteix etnografiar processos educatius. De l'altra. si
tenim en compte la intensa implicació de l'etnegraf per penetrar la
vide dels participants tot cercant les interpretacions i els significats
que atribueixen a la culture en la qual estan irnrnersos, es obligat
plantejar-se les consideracions que ofereixen Rernei Arnaus I Jose
Contreras en el seu article. El contingut i l'estil d'ambdes trebils
sOn alhora tan atrevits i engrescadors que constitueixen un repte
saludable.

Aquest objectiu de reconstruir la culture requereix cercar infor-
med& analitzar-la i redactar l'inforrne d'investigaciO. Tot i ser cons-
cients que tots tres processos estan intirnarnent vinculats, donat que
un altre article en aquesta mateixa monografia ja fara referencia a
tecniques corn l'entrevista i els qUestionaris, per raons d'espai i arnb
la finalitat de no reiterar temes que ja es poden trobar amb més
facilitat a la literature existent, hem sollicitat a Javier Gil. Eduardo
Garcia i Gregorio Rodriguez, un article exclusivament central en
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ranalisi de dades i a Remei Arnaus un altre sobre la construccio
de rinforme etnografic Els primers autors han sistematitzat els
components de I analist en una sintest ngorosa tot ofennt a mes una
visib nova i creativa d'una questib essencial: raplicaciO a ranalisi
dels recursos informatics. Ouant a l'informe, l'autora esmentada
aporta una visiO vivencial a partir de rexperiencia viscuda i del co-
neixement elaborat en una recerca etnografica.

També presentem tres aportacions que reflecteixen !a incidencia
de l'etnografia en ambits de la investigacig educativa com sbn la
cultura de la docéncia i la interaccib comunicativa a raula. Corn
és sabut, l'etnografia pot facilitar l'observacib i ranalisi de la prac-
tica educativa actuant corn a nexe d'uniO entre teoria i practica, i

corn a catalitzador cruna forrnaciO reflexiva i autocritica arnb fre-
qüents derivacions cap a la millora de la docancia. Des d'aquestes
coordenades. Peter Woods descriu les raons per les quals l'etnografia
interaccionista continua sent rellevant i ofereix suggertments, en
part corn a fruit de la dilatada experiencia acumulada en el marc
d'un programa propi d'investigaciO etnografica. Creiem que les
saves directnus constitueixen un avang significatiu per al desen-
voluparnent professional del professorat. En la mateixa linia, els
professors Sergio R Garcia t Jacobo Ramos han elaborat un article
basat en un Seminari recent que Andy Hargreaves imparti a Bar-
celona. abordant aspectes metodolOgics en la investigacib de la
cultura de la docancra i donant un renovat impuls als processos
d'interacciO I negociacig entre els estarnents implicats en el context
escolar. Per Oltim, d'una manera molt acurada i rigorosa, Amparo
TusOn. bonjugant la seva amplia formaciO corn a linguista i antro-
pOloga. tracta els fets o esdevenirnents comunicatius en els esce-
naris de l'escola i l'aula des de la perspectiva de retnografia de
la comunicacid

Al rnatetx temps ens ha sernblat que el ler.tor mteressat a apro-
fundir mes agraira una bibliografia general comentada sobre inves-
ngacio etnografica en educacrO. Aquesta tasca ha estat encoma-
nada a Antonio Latorre. gran coneixedor del tema. qui ha sabut
trebar el comentan adient que servira de guia en la dificil empresa
de seleccionar la literatura més ajustada als interessos i a les neces-
sitats de cada professional

Esperem que les aportacions presentades pugum ser clutilitat
per a una gran vartetat de projectes etnograhcs que podriem situar
al Harg d'un continu que s'estendria des de les polantats de la
macroetnografia. més vinculada a sisternes educatius a nivell estatal
amb multiples comunitats i institucions educatives, fins a la microet-
nografia. que s'ocupe d'aspectes més concrets en el si d'una ins-
titucib o situacio educativa Cretem que tambe poden ajudar a les
etnografies rnés comprensives. centrades en el descobnrnent de la
cu.1,ira restil de vida cornplert dun lectiu, grup o co-
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munitat a les etnograf les amb una orientacio ternatica caracteri-
tzades per un ambit d investigacio reduit a un o mes aspectes
parcials d una cultura educativa. I a aquelles etnografies guiades
per hipdtesis préviament formulades que orienten la selecciO inicial
del projecte i la informacio necessaria.

Tant de bo que eis treballs presentats tinguin un bon acolliment
entre els professionals de l'Educacio que afavoreixin. si més no.
un petit avanc en les aportacions d'aquesta modalitat dinvestigacio
educativa tan prometedora.
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Etnografia i investigaciô educativa: concepcions
esbiaixades, relacions malenteses
Rafael A. Pulido Moyano*

lntroducció

Fa sis anys em van encarregar un capitol que havia de tractar
d'un debat sobre l'etnografia en la investigaci6 educativa (Pulido
1990). El vaig escriure corn si narrés un enfrontarnent esportiu, i

reflectia un d6na-me'n que te'n donare sobre les possibilitats de
desenvolupament tebric que ofereix la investigaciO etnografica Aquell
debat, personificat per Peter Woods i Martyn Hammersley, semblava
de tipus metodol6gic, per() al final del capitol apareixia corn un debat
metate6ric en qua era més important esbrinar qua s'entenia per
desenvolupament te6ric., que qualsevol discussiO sobre métodes
tecniques. Avui penso que s'hi amagaven questions epistemolb-

gigues i de politica académica, les mateixes que sorgeixen davant
meu ara que, gracies a una altra invitació, parlare de les relacions
entre una manera de concebre, fer i orientar la investigaci6 sobre
la realitat social (l'etnografia) i l'estudi d'un conjunt ampli i complex
de fenômens implicats en la construcciO d'aquesta realitat social
(la investigaci6 educativa).

Corn a estudiant de pedagogia vaig presenciar una etapa de forta
expansiO de les concepcions qualitatives en la investigaci6 educa-
tiva al nostre entorn. Recordo que el fet de tenir al davant departa-
ments escindits per aquest motiu no facilitava el carni universitari

Ralael A Pulido Moyano va fairer a Cordova el 1967 Ha fel els seus estudis
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dels estudiants, especialment si et posicionaves o eres posicionat
Aleshores em vaig adherir a aquells que fomentaven la renovacio
de la investigaci6 educative perque vaig tenir la impressiO que els
plantejaments quantitatius, quasi experimentals i positivistes tradi-
eionals, s'havien desgastat --per emprar un terme suau. Per a
Martinez (1990:11) no es tractava d'una simple impressiO personal
perque ell ja ho havia constatat sobradament, i per aix6 va pensar
que era interessant acottir, amb modestia inteldectual 'per() amb
convicciO, els coneixements etnografics". Aquest honest reconeixe-
ment va ser expressat per alg6 que molt probahlernent va intuir la
complexitat de la practice etnografica i ve captar una idea fona-
mental en relaciO amb la varietat --de vegades confusa dels
estudis etnografics en l'educaciO, és a dir. la idea que la mes
important conceptualitzaciO que ha de guiar aquesta varietat d'estudis
és la conceptualitzaciO de l'escola corn un agent de transmissi6
cultural i un Ambit de construed() permanent de la culture que
imparteix" (Martinez 1990:16). Com veurem més endavant, aquesta
idea és fonamental perque la seva acceptaci6 pot predisposar al
reconeixement que hi ha una perspective antropologice potencial
subjacent a tots els estudis etnografics en educaci6.

Avui ratifico la meva adhesi6 a aquells que van intentar
intenten combatre l'estretor d'aquesta investigaciO pedagOgica
tradicional introduint les concepcions qualitativo-interpretatives.
Per aix6 val la pena de dedicar temps a l'(auto)critica a alguns de
nosaltres, concretament a aquells que han enarborat la bandera de
l'etnografia sense haver entés prou be en que consisteix fer etno-
grafia i a aquells que potser han ofert una imatge una mica dis-
torsionada de les relacions entre l'etnograf ia i la investigacie edu-
cative. Per fer aquesta (auto)critica he hagut de dedicar alguns anys
a l'antropologia social i cultural, i comenear a conaixer --i continuo
fent-ho-- les teories sobre la culture i la practice etnografica. Vull
dir que ja he recorregut algunes etapes del cami que separa /a
ciencia de l'educacid de la ciencia de la culture. molt poques, es
ben cert, per() suficients per intuir que aquest cami també pot servir
d'uniO, i per valorar els autentics treballs etnografics en educaciO.
amb l'esperanea que no es converteixin en una especie d'innovaci6
que tingui la mateixa sort de tantes altres innovacions educatives
Em refereixo a aquest procbs pel qual "les noves idees en educacic),
tot i trobar una forta oposiciO inicial, arriba un moment que broten
sobre l'escena educative, només perque l'impacte sigui dissipat
repidament per un entusiasme asfixiant unit a una comprensiO incomplete.
de manera que al final l'establishrnent en si roman en gran mesura
(si be no del tot) inalterat" (Wolcott 1982.88).

No bs casual l'elecciO de la cita anterior. Utilitzarb la posiciO de
Wolcott com a punt de referencia al Ilarg de tot l'artiele amb l'oblectiu
do mostrar algunes de les confusions que hi ha actualment entre
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educadors I investigadors de reduced() del nostre entorn sobre que
es retnografia I en aue consisteix etnograf ler els processos edu-
catius. Alguns dels arguments emprats al ludeixen a questions sobre
el proces d'investigaciO, per6 aquest no és un article sobre metodo-
logia, sine més aviat sobre algunes inercies institucionals i interlec-
tuals que contribueixen a perpetuar un cert alament de les ciencies
de reddcaciO dins de les ciencies socials.

L'etnografia ds alguna cosa mds que un conjunt de
tecniques...

Meriman ha assenyalat que "el terme etnografia ha estat emprat
de manera intercanviable amb els de treball de camp, estudi de
casos, investigaciO qualitative, etc.- (1988:23), i Lutz ha advertit
que aplicar el terme etnografia a estudis molt diversos que utilitzen
un nombre determinat de matodes i de tecniques etnografiques
sense ajustar-se a les regles de l'etnografia i sense donar per
resultat una etnograf ia, "és contraproduent per a l'etnografia corn
a metodologia i per a la investigaciO educative que retnografia
podria produir- (1986:107). Es tracta d'una preocupacio justificada,
perque l'etiqueta etnografia s'ha estes de tal manera i sobre estudis
educatius tan diversos. pel que fa a la concepciO, l'execuciO i

l'orientaciO final, que molt probablernent el significat del mateix
terme s'ha desvirtuat a molts Ilocs i ha passat a engrossir la !large
!lista de paraules de moda en les cibncies socials, lirs indiscriminat
de les quals acaba tornant-les buides.

Molts pensen que fan etnografia perque utilitzen tecniques tra-
dicionalment emprades eels etnOgrafs-antropOlegs quan "en tot
cas, usar aquestes tecniques no produeix necessariament una etno-
gi:af ia en el segon sentit de la paraula [etnografia corn a informe
f inal d'investigaciO). Una etnografia es una interpretaciO sOcio-cul-
tural de les dades- (Meriman 1988.23). Aquesta darrera observacie
és decisive, ja que l'orientacio du la investigacie etnografica cap
a una contextualitzaciO sOcio-cultural es una de les regles referides
per Lutz. De fet , la necessitat de contextualitzar des d'un punt de
vista sOcio-cultural el procés educatiu va ser una de les quatre idees
centrals que van organitzar les discussions entre antropOlegs
educadors, cap a l'any 1954, quan George Spindler va reunir uns
i altres en la famosa Conferencia de Stanford, en la qual es van
gestar les bases del que en les Oltimes quatre decades es coneix
per antropologia de reduced() (Garcia Casten() i Pulido 1994a).

13
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Per cornengar a edam- que distingeix una etnografia d'un altre
tipus d'estudis, proposana la lecture del paragraf seguent a tots
els investigadors educatius que s'hi apropen, sobretot abans de po-
sar qualificatius als treballs que fan:

interpretaci6 cultural no es un orequisit-, Os l'essencia de l'esforg
etnografic Quan l'interas per la interpretacid no es fa evident en
rinforme d'un observador, aleshores l'informe noes etnografic, malgrat
que sigui adequat, sensible, complet o profund. I la seva «etnogra-
ficitat" no augmenta simplement fent notar que l'investigador va
manllevar algunes de les tecniques de camp emprades pels etn6-
grafs, que va passar Ilargues hores al Hoc de camp. que va propor-
cionar una descripci6 acuradarnent detallada, que va mantenir un
nivelt alt de compenetracid o que va arribar a fer una profunda
apreciaci6 d'algun grup alie de persones per la resolucid dels seus
problemes humans.

En els darrers anys ha estat descoratjador veure que els investigadors
educatius atribueixen potencialment l'etiqueta "etnografia,, a qual-
sevol intent d'investigaci6 descriptiva. La posici6 que aquest autor
soste fermament i que ha establert sovint Os que aquesta etiqueta
s'hauria de reservar per als esforcos descriptius que tenen clarament
una intenciO etriografica. Hi ha altres termes per ref erir-se al trebali
que no te una intenci6 d'aquest tipus. i hem d'anar en compte a l'hora
de seleccionar un terme generic. I ampli o un altre que ref lecteixi
amb precisiO un enfocament o una estrategia d'investigaci6 particular
d'entre termes corn investigaci6 en el Hoc, investigaciO naturalista,
estudi d'observaci6 participant, estudi d'observaciO no participant,
investigaciO descriptiva. estudi de cas o estudi de camp.> (Wolcott
1993:130-131).

alguna cosa més que un metode

Quan Hammersley i Atkinson diuen que diferencia dels autors
d'aquests altres textos [sobre rnetodologia etnografica], no prete-
nem dir que tinguem l'acces privilegiat a la naturalesa de l'etnografia,,
(1994:253), ben segur que inclouen, entre aquests altres autors.
Wolcott, que no esmenten a cap part del Ilibre. Aixd no sorpren si
tenim en compte les diferencies profundes potser insalvables
que hi ha entre Wolcott (i amb ell una bona part dels etnOgrafs de
l'educaciO a America del Nord) i Hamrnersley i Atkinson (i, altres
exponents de la tradiciO etnografica britanica en investigaciO edu-
cative) Per a aquests darrers, l'etnografia Os simplementun metode,
alguna cosa que Wolcott consideraria un reduccionisme, sobretot
si, corn a tal metode, es posat a la mateixa altura que l'experiment
l'enquesta, corn fan Harnmersley i Atkinson (1994:257). No es pot
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oblidar que Hammers ley ha reconegut que als EUA la disciplina que
ha tingut més influencia en la investigacio educativa, a part de la
psicologia, ha estat l'antropologia cultural (Hammers ley 1986 11),

tot i que no sembla estar molt interessat pel treball de l'antropologia
de l'educaciO americana.

Les "critiques» a Wolcott han sorgit .sorprenentment-- fins i

tot al nostre entorn geografic. En un article sobre objectivitat i

valoraciO en la investigaciO educativa, Angulo (1992) exposa dos
exemples idealisme i realisme-- que, al seu parer, contradiuen
(directament o indirectament) la necessitat de rec6rrer a un marc
de pertinenca cientifica per a la investigaci6 interpretativa. Angulo
il-lustra la posici6 realista amb un paragraf de Woltcott i tot seguit
afirma que per a aquest autor "hi ha una realitat fora que, pel fet
de ser tan independent de la ment de l'investigador (i fins i tot dels
subjectes que hi sOn inclosos), es possible confeccionar,ne un retrat
o una reproducci6 fidel» (1992:106). I continua d'aquesta manera
les seves deduccions sobre la posici6 de Wolcott:

La qualitat del retrat, o de la reproducciO, es mesurana quant a la
correspondencia de l'informe etnografic respecte a rambient sobre
el qual s'ha fel. Tot aixO implica que l'investigador pot porter a terme
el seu trebail sense ser pertorbat excessivament per teories o valors
implfcits. LetnOgraf descriu empincament, corn qui enumera. una
reahtat externa. pelt no la interpreia- (ibid.).

Amb el terreny preparat d'aquesta manera, l'autor es llanca a
la reprimenda:

oTanmateix, Wolcott obltda que a i SI etnografica implica una profunda
relaciO arnb la informacib que obte. primer perque les dades no estan
elle fora per ser recolhdes. sinO que. per dir-ho aixi, han de ser
"negociades- interactivament I personalment amb els informadors.
al seu torn cede informador "informau interpretativament sobre la

sava realitat; segon, perque les dades. s'han d'estrenyer a preguntes.
interrogar-les. desxtfrar la seva significaciO, interpretar-les. les dades
no parlen per si mateixes. Tot aixO imphca que el treball etnografic
Os alguna cosa mes que una simple descripcio. alguna cosa més que
la confecciO d'un retrat (...). L'investigador interpretatiu (o etnograf )
no pot (ni ha de ier-ho) prescindir d'una elaboracib reflexive. d'una
interpretactO de la realitat que estud.a- (Angulo, 1992.106-107).

Angulo aqui no dOna mostres d'aquella modestia intellectual a
la qual he al-ludit a la introducci6. Criticar Harry Wolcott pel f et d'o-
blidar que tota etnografia és alguna cosa més que una descripcib.
per no adonar-se que implica una interpretacid de la realitat. com
a minim hauria de produir rubor. La perplexitat que un sent en Ilegir
aquestes "critiques- es dilueix quan es pren en consideracio el let
que Angulo ha malinterpretat completament les paraules ie Wolcott.
possiblement perque desconeixia el context teOric antro-polOgic
que dOna sentit a l'exemple que Wolcott va utilitzai en parlar de
la "validesa d'una etnografia». Aquestes malinterpretacions, agues-
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tes concepcions esbiaixades a causa de la mancanca de con-
textualitzacio teonca unes vegades, de prejudicis de tota mena unes
altres, poden tentr consequencies molt negatives, per exemple,
perque obstaculitzen un possible intercanvi posterior entre perspec-
tives tebriques i metodolOgiques diferents en el camp de l'etnografia
educative. Sovint descartem per endavant i amb facilitat opcions
intellectuals de tota mena potencialment Utils, i amb més facilitat
encara les desqualifiquem després d'una breu ullada. Molta part
d'aixO ha existit i existeix avui en la nostra importaciO d'enfocaments
tebrics i metodolOgics amb qué pretenem canviar el panorama de
la investigaciO educativa en particular i de les ciencies en general.

L'etnografia educativa no és nornés una avaluació
qualitativa de l'escola

Un dels grans malentesos sobre retnograf ia de reducacib es la
creença que es tracta nom6s d'estudts d'avaluacib qualitative de
l'escola. Com a exemple de la confusib utilitzare les idees que Tor-
res (1988) va exposar en el prbleg a l'edictO en castella de l'obra
de Goetz i LeCompte titulada Etnografia y disefio cualitativo en
investigaciOn educative. Hauna estat molt més facil criticar les
visions sobre retnograf ia d'altres autors que sbn gatrebe esperpen-
tiques. perO vull emprar les idees de Torres perque prologuen un
litre que. sens dubte. va marcar un punt decisiu en el panorama
de la renovacib metodolOgica en les ctencies de reducacib del
nostre entorn Torres comenca assenyalant el seguent:

Es al final de la decada dels setanta I durant els anys quo han
transcorregut dels yultanta que es multiplica progressiyament la unlit-
/acre de es etnografies I dels dissenys qualitatius en general. tant
en les inyestigacions educatiyes corn en altres de mes sociologiques
o antropologiques. El seu espai geograf,c es troba. tanrnateix. mes
ornitat. fonarnenlalrnent a Gran Bretanya. Estats Unit; Australia..
(1988 11)

Tenint en cornpte els autots que postertorment son esmentats per
Torres (especialment. Erickson Everhart, Kuckhohn I Wolcott). t

sobretot les notes histbriques que conte el Ilibre de Goetz
Compte (1988). sorpren que Torres no sabes que en investtgacto
uducativa l'us de retnografia es bastant anterior al final dels anys
setanta i. cosa encara mes g teu. quo no sabes que en investigacto
antropologica retnografia constitueix la manera fonamental de con-
duir estudis des de f a set decades Pero aquest detail. sernpre dis-
culpable, no es el qua ens interessa aqui Hi ha un argument central
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en aquest proleg que si que es fonamental Tr,rres comenca a pro-
nunciar-se sobre aquest argument d'aques:. manera

Circumscrivint-nos a l'ambit escolar. l'objecte de l'etnografia edu-
cative se centra a descobrir el que alla s'esdeve quotidianament a
base d'aportar dades significatives. de la manera més descriptive
possible, per després interpretar-les poder comprendre intervenir
mes adequadament en aquest ninxol ecologic que sen les aules- (p
14)

L'autor ha assumit que l'etnografia educative este orientada cap
a la intervenció, idea que exposa diverses vegades i amb total
claredat a la resta del prOleg:

-Les etnografies no han de quedar-se exclusivament en una dimensiO
descriptive. sino que. corn a modalitat crinvestigacio educative que
son. han de coadjuvar tambe a suggerir alternatives. teoriques
practiques. que comportin una intervenctO pedagOgica millor (p 17)

iiAixe es consubstancial a mes a mes amb les finalitats de retnogralia.
servir a la rnillora dots processos d'ensenyament-aprenentatge al
pert eccionament del prof essorat implicat (p 18)

-La investigacie educative de caracter etnografic. ateses les diferen-
cies que presenta davant l'anomenada -investigaciO basica- (més
preocupada per les dimensions teOriques que per l'accio practice).
te tambe una clara connexib amb l'avaluacio. en la mesura que
ambdues tenen per objectiu proporcionar un conerxement mes re-
Ilovant de la realitat escolar. detectar-ne les deficiencies i ajudar els
professors a prendre decisions. d'una manera reflexive. que afavo-
reixin la correcciO d'aquestes dist uncions- (p 19)

- La comunitat en general. i els politics i les administracions en
particular. han de disposer de diagnostics precisos capacos de
detectar els veritables problemes i necessitats del sistema educatiu
perquo sigui mes lactible prendre les decisions adequades que pugum
contribuir a pal liar aquestes deficiencies. Una politica educative ca-
pac de contribuir a un continu perfeccionament del sistema escolar
d estirnular Ia innovacio necessita abans una informacib diagnostic?.

adequada. Penso que la investigacro etnografica es un dels camu,s
que ooden f er possible l'arribada a un port semblant- (p 20)

Aquest és un exemple clar de comprensiO parcial o esbiaixada
dels fonarnents. les practiques i els interessos de l'etnografia de
l'educaciO. Els etnografs do l'educaciO no persegueixen sempre
valorar, diagnosticar o pronosticar l'evoluciO de les situacions que
estudien. Es més. aixO només ho fan en casos molt comptats, ge-
neralment quan no tenen altre rernei que fer investigacio per con-
tracte con] a avaluadors. I corn va assenyalar Spindler,

pt.,eucluetrogratic (rapid i brul) que lundoix a cuipiqir qua,.
us posa tut l'enifasi en l'avaluacio i a tor aquesta avalijacid rapiria-
mcni corn succeeix en una duterminada invostiqacip pei contracte
es antietic respecte a les estrategins basiques de Iantropoetnogratia
Lventualmont tindra consequencies destructives tant per a educa-
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drys corn per a antropolegs interessats a comprendre els processos
educatius en profunditat- (1982 17)

Malgrat les advertencies del seu mestre Spindler, Wolcott ha fet
avaluacions etnograf iques per contracte i es una mica menys catastrofista
respecte a aix6:

-El titol 'avaivador etnografic va ser de gran utilitat per a una nova
casta d'autoproclarnats experts. preparats per assurnir tasques en
projectes o feina en l'arnbit de districte. Encara que el treball de
l'avaluador etnografic no sigui satisfactOriarnent etnografic per a un
yell purista corn jo, que insisteix en la interpretaciO cultural abans
que en les tecniques de treball de camp corn a criteri per fer etno-
grafia, aquestes persones estan ajudant. tanrnateix. a fomentar a
demostrar la utilitat de la investigacib descriptive en la valoracio dels
estorços i resultats educatius- (1984:178).

Val mes aix6 que res, pensaria aquest purista per al qual
els etn6grafs tradicionalment han intentat d'evitar fer judicis, tot i

que en reconeix la dificultat:

-En investigaci6 escolar aixO no és gens feed. la sigul professional-
ment o personalrnent. La rnajoria dels que fern etnografia en rnarcs
educatius hern ocupat altres rols dins de l'educaciO, tots hem passat
molts anys a les escoles. 'Sabern' de que van I que ens hi va.
Coneixern el marc escolar tan be que, sense adonar-nos-en, esdeve-
nirn els nostres millors informadors- (id.:179).

Descrivint la seva experiencia corn a «avaluador a desorat sew, ,
Wolcott va voler "fer el cor fort" i va oferir una recepta de consolaciO:

per als etnegrafs que prefereixin ajudar els educadors a entendre
millor corn son les coses pert) que troben que les 1.,Jves oportunitats
en educaciO es lirnitcn.a tasques en l'avaluaci6 etnografica orientada
a corn haurien de ser les coses, un rernet practic pot consistir en un
cornpromis avaluador que anornenare 'etnegrafs sans etnografta'.
Acceptar rols corn a etnOgrafs sans etnografia els perrnetria exercitar
la seva practica tradicional de descriure i interpreter mes que de
jutjar. d'atendre contextos arnplis més que elements aillats. A canvi
hauran de reconeixer que no s6n Mures per donar-se de ple al luxe
professional de concluir estudis etnografics de cap a peus- (id.:180).

Es a dir, tot i que ,,sOn considerables les dificultats per incorporar
intacte el model etnografic convencional d'investigaci6 al procés
d'investigaciO evaluative (...), no sOn insuperables" (Knapp 1986:196).
En tot cas, ha de quedar molt clar que etnografiar els processos
educatius no es redueix de cap rnanera a fer-ne estudis avaluatius.
Quan aquest es el cas, l'estudi en qUestiO cristal-litza en un informe
que sol ser accessible a audiencies no especialitzades i, segura-
merit, que posa poc o gens Omfasi en recornanacions o pronostes
especifiquer que cal seguir, de manera que podriem dir que l'avaluaciO
etnografica seria una avaluaciO democràtica, enfront de la burocrá-
ciail'autocràcia. seguint la classificaciO politica dels estudis avaluadors
en educaci6 que propose MacDonald (1993).
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L'etnografia es descripció «densa» i interpretació cultural
guiada per la teoria antropolOgica...

Corn va indicar Geertz (1987), el que defineix l'empresa etno-
grAfica no és establir relacions en el camp, seleccionar informadors.
transcriure textos, tragar genealogies i mapes, portal un diari, ni
qualsevol altra tbcnica, sing "un cert tipus d'esforo inteldectual: una
especulacid elaborada en termes de "descripci6 densa", per emprar
el concepte de Gilbert Ryle,, (p. 21). Vull ildustrar aquest tipus de
descripci6 amb un petit exemple extret de la meva investigaciO:

-Aquell dia vaig acompanyar en Jesus (director del collegil a peticio
seva. en un dels passejos pel pati. Mentre m'explicava que no h
agradava parlar de -tocar-rne guardia per les connotacions castren-
ses de l'expressie. un alumne va venir cap a nosaltres corrent es-
paordit. I va dir -sen Jesus, a un nen Ii han donat un cop de pilota
als pebrots-. Aquestr, paraula tan peculiar no va provocar en Jesus
cap altra reaccio clue un lacOnic. -Es un mal Hoc. pert) que hi farerni
Ens yarn acostar al Hoc dels fets. on el lesionat jeia en una manta
de bracos, els dels set o vuit companys solidans que el portaven corn
si fos un torero fent. En Jesus va treure irnportancia a l'accident
va manar als infermers improvisats que anessin cap a les files que
cornencaven a form-r-se. perque el cop de pilota havia coincidit amb
la sirena que marca el final de l'esbarjo. Una vegada vaig presenciar
un accident d'aquest Opus a l'aula de pre-tecnologia. mentre ajudava
un alumna a barrejar el verd i el groc per pintar un vaixell De sobte.
ens va sorprendre una veu poderosa: -Mestre. mestre, que l'Estela
s'ha ennuegat amb una cosa i es roorira si no respira!" (amb una
gran dosi de drarnatisme). Llavors. tots van mterrompre els treballs
manuals. Mirant-se els uns als altres, en pocs segons gairebé tots
havien cornencat noves accions Un va comencar a cOrrer cap a la
porta. per6 ti mestre el va frenar

Mestre. On vas?

Adria A buscar un vas it algua per a ' Este la

Mestre. Asseu-te.

Pere no es va asseure sine que va deixar els pinzells I es aquarehles
va anar rapidament cap a on l'Estela es recuperava d'un tros de

galeta que Ii havia passat -pel carol veil- Uns altres dos ja estaven
coordinant les quatre mans donant cops a l'esquena de l'Estela.
mentre feren ganyotes --per al gauch d'uns quants corn si l'agredissin
en comptes d'intentar que recuperes la respiracie Arxe ja havia
passat. perque dues companyes de l'Estela. que a la gatzoneta h

miraven la cara, van advertir que no cation mes cops Als primer,.
instants el mestre no va interferir en les accions dots alumnes, fins
quo l'Estela el va buscar arob la norada ell, molt mes tranquil que
els seus alumnes, hi va posar la ma a l'espatIla i h va preguntar

Mestre Estes be?
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Estela Si, Si ja rn ha passat

Adria: yang a buscar l'aigua...

Mestre: Vbs a seure, Adria.

Adria: D'acord. d'acord [i quan es ya girar degue fer una ganyota
que no vaig poder veure, perque va provocar el riure contingut d'uns
altres tres].

La matoria dels alumnes van aprofitar els tres o quatre minuts d'interrupcib
per descansar una mica (...). Tots abandonaren les taules de treball
per anar a veure I Este la. (...) Sembla que un determinat tipus de si-
tuacions convida els alumnes a magnificar-les. a presentar-les corn
a tragedies. espectacles o meravelles. Alguns exernples d'aquestes
situacions sOn el toll que provoca el trencament d'una aixeta, un
vessament nasal. una pedrada que trenca un vidre. trobar Un niu en
un arbre del pati. o el cop de pilota dolores i la galeta que fa ennuegar.
corn acabern de veure. Quan passen aquestes coses, el dolor. la
sorpresa. el temor, el riure, esdevenen reaccions collectives justi-
ficables. La clau es corn es presentada la noticia. El to de you adequat

la gesticulacio oportuna poden suscitar un minirn gest de preocu-
pack') o sorpresa en el rnestre. Els alumnes mostren una gran destresa
en la captaciO d'aquests indicadors no verbals, i quan aix6 succeeix
sernbla que queden legitirnades la suspensiO cautelar de l'activitat
en curs i la rnanifestaciO d'interes pel succes, expressat de vegades
de maneres esperpentiques. En el cas que s'ha descrit, la vida de
l'Estela mai no va cOrrer perilL corn va expressar un dels seus alar-
mistes cornpanys. perb la situaci6 va servir per rnostrar una vegada
mes que hi ha circurnstancies en clue el treball academic no és el
mes important, en clue els alumnes poden trencar algunes regles del
joc escolar perque sempre es poden justificar reaccions ernocionals
especials: en definitive. que l'escola no Os una iactoria inhumane.
sinO que hi ha rnarges per a l'aHiberarnent, encara que sigui rnomen-
tam La corroboraciO periOdica que aix6 es d'aquesta manera es
l'objectiu d'aquesta tactica de la magnificaciO do successos. Entre
altres coses. els alumnes estan aprenent amb vista al futur que fins
el rnes prof ixat. f red i estret dels contextos d'activitat s'erigeix sobre
sentiments I emocions humans. Entre les seves competencies cul-
turals. els nens han d'incloure la capacitat per identificar aquestes
oportunitats en les interaccions molt pautades durant el monitoratge
de les accions que han niciat (Pulido, en prerrisa)

Amb aquest exernple he volgut ildustrar un principi de proce-
diment seguit en aquest tipus de descripcions D'acord amb aquest
principi, s'assurneix que cada element de l'escena (objecte, expres-
siO verbal. gest. conductes en general) esta subjecte a percepcions
i interpretacions diverses dels actors presents. de rnanera que
sempre tenirn davant nostre estructures de sigmficat situades a
diferents ruvells. La nostra habilitat corn a observadors consisteix
a saber esmicolar aquests nivells i, en la rnesura que la floor del
nostre trebail ens porti a detectar i explorar més I més nivells
intermedis, estarem fent descripcions denses". En realitat. la mateixa
descripciO Os interpretativa en si mateixa, ja que introdueix un ordre
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artificial ---el que decideix l'etnograf quan passa a ser narrador
després d'haver filtrat l'espectre d'observacions. Per6 parlem d'interpre-

taciO cultural prOpiament dita (=loan fern un petit salt i passem a l'Os

d'un corpus d'intuicions que situa el que descrivim en un context
d'idees sobre escenaris sOcio-culturals més amplis, extretes de o
dirigides cap a models teOrics antropologics que donen sentit a les
nostres apreciacions, ja sigui per corroborar-les d'alguna manera

o per enfrontar-s'hi.

En aquest punt reprenem la idea de Martinez assenyalada a la
introducci6, segons la qual la varietat d'estudis etnografics en educació

ha de guiar-se per la conceptualitzaci6 de l'escola corn un agent
de transmissi6 cultural i un ambit de construcci6 permanent de la
cultura. En el cas de l'antropologia de l'educaciO, la transmissid i
adquisicid de culture constitueix l'objecte teOric dels models tebrics

esmentats. Aquesta expressi6 fa referencia a un conjunt ampli,
complex i

diversificat de fenOmens dins el qual l'escola nomes
n'engloba uns quants. Per aixO l'estudi del conjunt requereix pers-
pectives leOriques més extenses que les que tradicionalment of e-
reixen les ciencies de l'educaci6.

L'etnografia escolar s'obre a aquesta expansiO teOrica de ma-

neres diverses: (a) esforcant-se a relacionar et que ocorre dins de
l'escola amb el que ocorre fora: (b) emprant conceptes teOrics que

sovint també serveixen per descriure, explicar i interpretar situa-
cions diferents a l'escolar, per6 que igualment sOn escenaris de
transmissiO i adquisici6 de culture (rituals religiosos, activitats en
colla, ninxol familiar, etc.): i (c) permetent una visiO transcultural
comparada dels fenOmens estudiats. Si per qualificar un estudi corn

a etnografia educative exigim el compliment de (o l'orientaci6 cap
a) aquestes tres premisses i la necessitat metodolOgica de contras-
tar el que els actors diuen amb el que fan i amb el que diuen que
fan ---corn a base de la interpretaci6 cultural --, aleshores estem
advocant --explicitament o implicitament-- per la indissociabilitat
de l'etnografia i l'antropologia. Entre aquells que no sOn antropOlegs

per6 volen fer etnografia de l'educaciO, qui este disposal a re-
coneixer aquest plantejament?

...que de vegades és OBI per a interessos practics

Més amunt he assenyalat que la necessitat d'una contextualit-
zaciO sOcio-cultural en l'estudi dels processos educatius va ser una
de les quatre 'does centrals sobre les quals van girar les discussions
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entre antropPlegs t educadors a la Conferencia de Stanford Les
altres tres, tal corn les va definir Spindler (1984), yap ser les se-
Vents: (a) la recerca d'un marc filosOfic que fonamentés l'articulaci6
entre la teoria antropolOgica i la teoria educative; aqui hi podem
enquadrar debats amb temes que inclouen la necessitat o la pos-
sibilitat que l'etnografia o el treball antropologic puguin contribuir
al canvi educatiu, i també el desenvolupament d'estrategies d'inter-
venció o l'adopcio d'orientacion politiques explicites per part dels
investigadors; (b) la relaciO de i oducacid amb fases "culturalment
definides- del cicle vital; antropolegs i educadors van discutir sobre
la idea que el desenvolupament dels individus apareix segmentat
en una serie d'etapes culturalment definides, per la qual cosa cal
analitzar les variacions intraculturals i interculturals dins de cada
etapa i entre elles, pel que fa referencia a les prectiques de trans-
rnissi6 cultural: (c) la naturalesa de l'enteniment i l'aprenentatge
interculturals. Un altre eix de les discussions va ser el paper de
I antropologia en el desenvolupament de l'educacid multicultural.

Nosaltres mateixos hem estudiat aquest camp en els darrers anys
(per exemple, Garcia Casten() i Pulido 1992, 1993, 1994b; Garcia
Castano, Pulido i Montes 1994), i hem mostrat la necessitat d'un
enfocament etnografic I un marc te6ric antropolOgic per al desen-
volupament de l'educaci6 multicultural. lntrodueixo aquest punt per

lustrar la nostra posici6: la investigacid etnografico-antropolOgica
sobre l'educacid pot tenir una projecci6 practice, tot i que alhora
creiem que és urgent admetre, d'una vegada per sempre, que es
pot investigar en educaci6 sense comprometre's amb aplicacions
o serveis de millora pedagOgica. No pensava el mateix Alvarez
(1986:19) quan, en el prOleg a un altre Ilibre molt popular en els
nostres cercles d'investigaci6 educative, oferia una explicació de
l'aparent indissociabilitat del binomi investigaci6-avaluacio:

-Quan s'investiguen els assumptes educatius, sobretot quan no seri
objectes burocratico-administratius. qualsevol investigacio as ava-
luacid simultaniament I corn a tal, ha d'incidir en la practice. Vull
dir la investigaciti no pot quedar-se a nivells discursius i especu-
latius. La doble dirnensiO ètica i nonnative denvada d'una concepcid
de l'educaciO corn una activitat intencionadatnent hurnana, i no una
simple actiyitat natural. prepia dels cosos fisics. fa que qualsevol
estudi sobre aquesta cornporti i cornparteixi el proces avaluador entes
corn a practice social legitima.

Estern orientant la nostra tasca etnografico-antropolOgica actual
cap al desenvoluparnent de l'educacid multicultural concebuda com
un procés de producci6 i critica cultural. Aquest procés es carac-
teritzaria, entre altres coses, pel fet de preveure una diversital en
els continguts culturals transmesos, d'assegurar una diversitat dels
metodes de transmissiO i de fomentar en els alurnnes els majors ni-
yells de consciencia possibles sobre la diversitat cultural, dotant-
los d'una serie de recursos cognitius. Aquests Oltims. en concret,
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serien aquells recursos necessaris per (a) coneixer la diversitat
les diferencies culturals que hi ha en els seus entorns, (b) percebre
i analitzar les desigualtats socials en club de vegades es tradueixen
les diversitats anteriors (desigualtats en la distribuci6 del poder
dels recursos en la societat): (c) criticar aquesta traducciO i construir
propostes de transformaci6; i (d) posicionar-se criticament i active-
ment en racci6 social. Em pregunto si tot aix6 té alguna cosa a veure
amb una concepció de l'antropologia i l'etnografia corn a empreses
especulatives, abstractes, d'investigaci6 «basica. Em sembla que
no, per6 tarnpoc no té a veure amb l'af avoriment del canvi educatiu
en una direcci6 especif ica.

Raons que poden explicar l'existencia d'una visió
esbiaixada de l'etrografia educative

Raons d'indole diverse expliquen corn el tot de l'etnografia va
poder ser pres per la part de les seves variants aplicades (ravaluaci6).
En el cas de l'Estat espanyol, aquesta sinecdoque va trobar un brou
de cultiu ideal. En primer Hoc, quan fa una decade aqui es va comen-
car a parlar d'etnografia en la investigaci6 educative, l'antropologia
social i cultural no tenia la force suficient per ester alerta, per
denunciar apropiacions indegudes o per contribuir a la formaci6
dels investigadors educatius interessats. A part d'aquesta "debilitat
gremiak , els processos educatius no han estat un objecte teOric
favorit de l'antropologia practicada a l'Estat espanyol. No arriben
ni a mitja dotzena les tesis doctorals que tracten d'aquestes ques-
tions corn a tema central, i no hi ha més de deu o dotze antropOlegs
que els concedeixin un lloc prioritari en les seves agendes culturals.
Tot aixO constitueix una represented() molt pobre per a un ambit
que. per a sorpresa d'alguns, compta amb el subgrup més nombr6s
dins de l'Associaci6 Americana d'Antropologia.

En segon Hoc. hi va haver un grup de factors associats a una
certa ,,pressa>, per fer que el canvi arribés a la metodologia de la
investigaci6 pedagOgica, la qual cosa va poder comportar errors
de partida. Els que apostavern per aproximacions qualitatives corn-
partiem alguns pressupOsits ideolOgics i episternolOgics necessaris
per a la defense i el desenvoluparnent de l'etnografia corn a forma
legitirna d'investigaciO educative, perO em temo que no haviem
inclOs a la nostra agenda amb prou force la necessitat de former-
nos teOricament i metodolOgicament en l'antropologia social i cul-
tural. Es podria dir que els que voliem renovar els estudis sobre
el curriculum i la sociologia de reduced() yam abragar en bona me-
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sura l'etnografia nomes perque constituia una oposicio a la vella
guardia positivista. sense analitzar l'advertencia d'un dels nostres
autors enaltits --Michael Apple quan ve afirmar que "l'etnografia
naturalista sovint constitueix una extensiO del positivisme més que
no pas una ruptura davant d'aquest- (Roman i Apple 1990:48) o,
molt més greu, sense adonar-nos que esbiaixavem el nostre apro-
pament a l'etnografia escolar en escorar cap a la tradici6 britanica,
sovint exemplificada per Paul lis i el seu Aprenent a treballar
(1988). I dic que aix6 Oltim es greu perque la manera corn concep
l'empresa etnografica el Centre for Contemporary Cultural Studies
de Birmingham, del qual procedeix Willis, difereix de la d'una bona
part dels antropOlegs i etnOgrafs de reducaciO americans. De fet,
pot ser que les diferancies siguin més profundes que les que presump-
tament hi ha entre els plantejaments teOrics del CCCS sobre l'educa-
ci6 i el yell model reproductor estructural de Bourdieu i companyia,
un enfrontament amb una certa dosi d'artificialitat concebut per a
l'espectacle dc es Iluites entre corrents academics i disciplinaris
(vegeu sobre aix6 les pagines 80-81 de Bourdieu i Wacquant 1992).

Em sembla que els que fa alguns anys yam comencer aqui a
preocupar-nos per l'etnografia en la investigaci6 educative i jo
no vaig ser dels primers, ni de molt!---- no yam posar prou atenci6
en l'experiencia que va comencar fa trenta anys als EEUU. Alla. des
del comencement, van topar amb el problerna que ara tindriem aqui.
perqua l'etnografia escolar pogués ser competitive s'havia de posar
emfasi en l'aplicabilitat. Sobre aquest punt gira el tercer i Oltim
argument que vull esgrimir per explicar aquesta comprensi6 es-
biaixada de l'etnografia escolar que denuncio.

En l'esforc per conquerir el territori de la metodologia de la in-
vestigaci6 educative. molts ens yam comprometre en major o menor
grau amb un discurs igualment variable en els seus nivells d'elabora-
ci6---- que sintetitzava elements de les tradicions critico-racionalis-
tes. interpretatives i fenomenologiques. Doncs be, em sorpran que
aquest compromis no fos obstacle per a la promocib -meitat in-
conscient, meitat planificada d'una certa concepci6 mercantilista:
calia vendre l'etnografia en un mercat la lOgica del qual es regeix,
entre altres coses, per la regla segons la qual ,da investigaci6 edu-
cative. corn a investigaciO aplicada, este condicionada per una fina-
litat prioritaria, donar suport els processos de reflexib i critica per
intentar millorar la qualitat dels processos d'ensenyament-aprenen-
tatge- (Torres 1988:16). Acceptat aquest axioma, introduir l'etnografia
en el panorama de la investigaciO educative obligava a remarcar-
ne la dimensiO aplicada. es a dir, obligava a proclamar als quatre
vents que l'etnografia bs adequada per avaluar, judicar, diagnos-
ticar, pronosticar, proposor I millorar els processos educatius. Als
EUA, des de fa decades. i entre nosaltres mes recentment, l'etnografia
educative ha estat abocada a servir l'empresa de l'avaluacib per
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poder sobreviure en una jungla acadernica on es lluita a rnort pel
repartiment del pastis educatiu i el dret a investigar-lo

Reflexions finals

I és cert que per a molts és evident que "els estudis etnografics,
en i per si mateixos, no assenyalen el cami per millorar les coses
ni per saber corn s'haurien de millorar, [i quel el tipus d'inforrnaci6
que l'etnografia no esta preparada per proporcionar és la classe
d'ajuda que els educadors busquen més sovint (Wolcott 1993:141).
Pere), qué devien demanar els educadors a l'antropologia o a l'etno-
grafia? Gearing (1972) va assenyalar que la demanda que els edu-
cadors feien de la contribuci6 antropolOgica era gran, perO que fins
aleshores no havia estat ben definida ni. en part, ben concebuda.
La situaciO no sembla que avui, rnes de vint anys despres. hagi
canviat. Alguns pensen que, almenys, es necessari que els edu-
cadors reconeguin l'analisi que l'etnOgraf ha fet sobre la seva cultura
escolar o laboral, en el sentit de "vegeu-vos reflectits aqui":

"D'alguna manera, la investigacie etnografica que hem pretes es
planteja descriure I interpretar la cultura estudiada de manera que
aquesta pugui ser recognoscible pels mateixos participants. En el
cas contrari. l'intent haura tracassat (Rivas 1990:786).

No convé concebre l'etnografia inforrne corn un mirall la qualitat
del qual depen de la claredat amb que els "natius diuen que s'hi
veuen reflectits. A part de violar alguns principis episternolOgics de
l'antropologia, aquesta posici6 es reduccionista perque concedeix
competencia exclusiva als individus investigats a l'hora de jutjar els
resultats de la investigaciOemprant la rasadora de l'autoreconeixernent.
No descobrim res de nou assenyalant que l'analisi i la interpretaci6
s6n plenes de categories i conceptes de "segon ordre aliens als
actors estudiats --encara que facin referencia a categories i con-
ceples emprats per ells , fruit dels interessos, la lOgica i la prectica
dels investigadors (la questib de lanornenada doble herrneneutica).
Les minors etnografies de la histOria de l'antropologia ni tan sols
no van poder ser Ilegides pels individus estudiats, i les millors
al meu parer etnografies escolars generen mOs confusib I des-
acord en els actors-lectors que claredat i consens interpretatiu
Acabo d'obrir Aprenent a treballar (Willis 1988) per una pagina a
l'atzar, n'extrec agues! parbgraf:

-La penotracio cultural do les contradiccions en el nucli de I educacio
es win fnrc:a podernsa per a I inici I el retorçament do la diterenciacio
en les blogralies individuals L a cultura contraescolar real Irina corn

t t..
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una de les bases de les seves formes visibles una versiO de la I6gica
de classe adequada i atorga identitat a ---explica-- la bosici6 dels
seus membres, no nornés a causa d'una irlusOria acomodacid en el
gradient academic i ocupacional dominant, sine a causa també d'una
transformaci6 i una inversi6,, (p. 156).

Qui s'hi veu reflectit? No cal que cap mestre, administrador
educatiu, pare o alumne de la comunitai estudiada per Willis corn-
prengui els seus arguments perque puguem qualificar el seu treball
corn una excerlent etnoqrafia de l'educaci6. No obstant aix6, la
posici6 de Rivas és cornprensible ger a qualsevol que, corn ell o
corn jo, hagi hagut de compartir molt temps (centenars d'''ores)arnb
un grup hurna tuna aula, un claustre) i hagi necessitat justificar la
seva presencia o sentit, l'obligaci6 de tornar cents favors a aquells
que l'han acollit:

"Al llarg dels anys en que hem estat immersos en el ireball, la primera
pregunta que ens feien en comentar el projecte que estevem portant
a terme era: "I aix6, per a qua serveix?" No obstant aix6, ens movern
en una certa obsessi6 per raficacia que ens porta a buscar comes
all6 que ens pugui reporter una utilitat immediate. De totes maneres,
pensern que aquest treball la te.

Primer, per als mateixos professors irnplicats en el projecte. a través
del qual han tingut l'oportunitat de reflexionar entorn de la seva
practice pel fet d'haver de justificar la seva acci6 i explicar els
processos que s'esdevenien a les aules. Segon, en oferir una etno-
grafia sobre dues aules de la nostra realitat educative i, també,
elements de reflexiii corlectiva. Pensem que no es tracta d'un do-
cument que s'hagi d'entendre des d'un punt de vista folklaric, és a
dir, corn una cosa curiosa o interessant d'una realitai aliena a la
nostra. Més aviat cal enfocar-ho com ona reflexi6 sobre !a nostra
realitat professional i buscar els elements de debat public que pugui
presenter amb les seves dades i interpretacions. D'aquesta manera
contribuirem una mica a millorar la nostra escola la nostra realitat
educative" (p. 878).

D'acord amb l'Oltirna frase de la cited& la posici6 de Rivas és
igualment comprensible en la mesura que ell tambe s'adhereix a
la concepci6 de la investigaci6 etnografica amb vista a la millora
educative. Velasco, Diaz de Rada i Garcia Castello (1993) cornencen
la seva valuosa compilaci6 dient que "[ell trajecte que se li podria
demanar a un antrop6leg de l'educaci6 o a un etn6graf escolar
hauria de seguir dues vies convergents: l'una Os la que transita per
l'antropologia I no nomes per l'etnografia---, i l'altra la que va
seguint els diferents aspectes de la teoria i practice de l'educaci6-
(ft 9).

Doncs be, igual que altres autors esmentats en aquest article.
Rivas ha seguit la segona trajectOria, des de la qual s'enten nibs
f Acilment que ,,una de les principals conclusions que podem ex
treure es refereix a la necessitat de convertir cl professor en oetnO-
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graf » de la seva propia aula» (Rivas 1990.791) Aquesta ultima idea
no pel fet de ser discutible deixa de ser tan legitima,corn qualsevol
altra opci6 que tingui més .puresa» antropolOgica. Es obvi que els
educadors i investigadors de l'educaci6 poden i han de continuar
emprant tecniques etnografiques, tant en la recollida de dades corn
en la presentaci6 dels seus informes d'investigaciO. Ni tan sols un
purista entre puristes corn Spindler s'hi oposa, sempre que se'n
reconeguin els antecedents (1982.2):

-Els que corlaborern en aquest volum no afirmern que només els an-
tropelegs poden f er etnografia. ni tan sols que la fan sempre millor.
Tarnpoc no donern més importencia a les fronteres disciplinaries. No
obstant aixO. si que afirmem la pnoritat historica. perque l'Os de
l'etnografia corn una part reconeguda dels procedirnents d'investr-
gaciO de la ciencia social contemporenia va comencar quan els
primers antropOlegs van abandonar les seves butaques i se'n van anar
al camp, cap al canvi de segle

El fet que els educadors, en la majoria dels seus intents, -no
fan etnografia perque no busquen la interpretació corn un producte
final, sine que uneixen la investigacio descriptiva amb els esforcos
per la rnillora i el canvi» (Wolcott 1993:142) no inquieta els antro-
pOlegs. Tampoc no estan demanant als educadors (mestres i inves-
tigadors educatius) que s'uneixin a ells en les seves ernpreses d'in-
terpretaci6 cultural, per6 els fan una adverténcia clara: per corn-
prendre profundarnent el que els mateixos educadors estan fent o
corn actuaran, és indispensable prendre en consideracia les dimen-
sions culturals del comportament huma Etiquetes corn etnografia
educativa, etnografra de leducaci6 o etnograria escolar han de
reservar-se exclusivament per a aquells estudis que, elaborats fo-
namentalment amb metodes i tecniques etnografiques, persegueixen
interpretacions culturals i vinculen les seves analisis amb la teoria
antropo-lOgica. Aix6 darrer és .un dels ingredients basics per fer
una bona etnografia en educacib» (Lutz 1986:117).

D'altra banda, he d'assenyalar que, al contrari que Alvarez (1986),
penso que una cosa és investigar sobre corn s6n les coses a
l'educacib i una altra de rnolt diferent es fer-ho sobre corn haurien
de ser, tot i que adrneto que arnbdues opcions son legitirnes. Afrontar
les conseq0encies d'aquest reconeixernent sere una feina brdua,
evidentment molt més a l'arnbit de la politica acadérnica que a
l'ambit de la practica investigadora. El premi a l'esforo sera con-
templar corn el mOn complex de l'educaciO adquireix el rnateix
estatut que qualsevol altre dornini de les realitats socials hurnanes
corn a objecte de teoritzaciti critica, i no tant d'optimització tecnica
ni molt menys d'especulaci6 moralista (Pulido 1990b). I quan pre-
tenguern contribuir a aquesta teoritzacib des de la investigaci6
etnografica, no hem d'oblidar que des de fa decades hi ha models
que proposen explicacions antropolOgiques sobre l'educaciO, o ait
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d'una manera mes precise, que proposen explicacions fruit de la
investigaci6 etnografica, que contextualitzen els processos de trans-
missi6 i adquisici6 de culture (Velasco, Garcia Casten() i Diaz de
Rada 1993: Garcia Castano i Pulido 1994a). Al capdavall, potser
valdra la pena continuar potenciant aquest matrimoni entre l'antro-
pologia i l'educaciO. un dels Nacos més ferms entre l'educaci6 i una
discipline de la ciencia social" (Eisner i Peshkin 1990:5).

Per acabar, vull recordar que en aquell capitol que he citat al
principi d'aquest article, corn a educador interessat en l'antropologia
i l'etnografia, ern vaig decantar al final per una de les quatre rutes
de la .cru'illa de l'etnografia educative que assenyalava Woods,
a saber, l'opci6 que consisteix a:

-Usar les caracteristiques distintives de retnografia I prornoure el
treoall en col.laboracie amb els professors. incidint en la dimensie
practice del coneixement prodult (...) [que Os :nes valuosal
segons els qui velem veure els professors dotats amb mecanismes
de percepcie. reflexie I accio que els permetin fer del seu treball una
tasca de generacie de coneixements valids per transformar el seu
medi més proper. l'ensenyament a l'aula

Per a etnegrals I antropeleas es clar que. Si volen la segona ruta que
assenyala Woods fernprar l'etnografia per refinar comprovar models
teorics], haurien de deixar de definir l'etnografia corn una pintura,
perque en pintura. corn en les altres arts. les obres no poden ser
comparades- (Pulido 1990:143)

Sis anys despres, corn a antropoleg etnOgraf arnb una base
formative en el mOn de l'educaciO, he de -reescriure el paragraf:
concebre l'educaci6 corn alguna cosa que s'esdeve en molts Hoes
a part de l'escola, corn alguna cosa que hem d'estudiar en relaciO
amb altres processos socials i des d'una perspective comparada
i relativista. és la millor opci6 segons l'opini6 dels que volem veure
l'antropologia mes preocupada per la transmissiO i l'adquisici6 de
culture. Per a rnestres i investigadors de l'educaciO Os clar que, si
volen comptar amb una aproximaci6 prou amplia i profunda sobre
els fonaments i les practiques, l'estructura I el funcionament dels
processos educatius, haurien d'obrir la porta a investigacions que
no estiguin orientades a la millora d'aquests, sobretot perque en
educaciO, corn diuen alguns. corn rnes canvien les coses mes iguals
romanen. En tot cas, Os dificil valorar els avantatges que reporta
la .,reescripturav del paragraf en q0estiO, perque de vegades horn
no sap en gum cantO Os o vol ser educador que ernpra etnografia

teoria antropolOgica o antropOleg que investiga l'educaciO?
acaba tenint la sensacie que, mentre que els problernes teOrics
rnetodolOgics s'acurnulen, nornes es consolida la certesa sobre la
prOpia ignorancia Pero aquesta Os una altra histbria.
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FI compromis &tic en la investigació etnografica
Remei Arnaus i José Contreras*

En aquest article explorarern alguns aspectes etics que ens
semblen rellevants de considerar quan estern irnplicats en una
recerca etnografica. Corn se sap, una investigaciO d'aquest tipus
té la finalitat de descriure, cornprendre i interpretar la vida d'una
persona, d'un col-lectiu, d'una institucig, etc.; és a dir, s'interessa
pel que les persones fan, diuen, pensen, creuen... El que s'intenta
comprendre es corn interactuen, corn cs cornporten, quines creen-
ces i quins valors orienten les seves accions i els seus punts de
vista. I tracta de fer-ho des de "dins" considerant les perspectives
de totes les persones irnplicades. Tot aim!) requereix a qui investiga
ser en els escenaris on les persones actuen, observer els seus
comportaments i descriure el que passa, el que es diu, corn es diu,
les expressions, els signes, els gestos, etc. Alhora, tarnbe exigeix
coneixer els significats i les interpretacions que donen de la seva
actuacig. Per tant, qui investiga haura de realitzar entrevistes amb
les persones implicades per comprendre els seus punts de vista.
I tarnbé requerira analitzar la docurnentacig que produeixin les per-
sones a qui es vol cornprendre en relacig arnb el que es vol inves-
tigar.

La investigacig etnografica té corn a caracteristiques fonarnen-
tals el fet de basar-se en la subjectivitat i el de constituir en si
mateixa un proces social (Walker. 1983, 61). Entre altres coses. aim!)
significa, en primer Hoc. que es considera les persones investigades
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corn a subjectes I no corn a objectes, d'aixo es dedueix la necessitat
d'acords comunicatius tant sobre el contingut corn sobre els pro-
cessos d'investigacib. Els acords, i en general les vicissituds que
tenen Hoc en aquest proces social, influeixen i conformen la prbpia
investigacia. En segon Hoc, significa que la recerca suposa endin-
sar-se en la subjectivitat de les personcs. introduir-se en el seu man
interior; d'aquesta manera, la investigacib aspira a representar els
mons personals que conformen les situacions socials, aixi corn les
formes en clue aquestes afecten i rnodelen els significats, els judicis
i els cornportaments de les persones irnplicades. I en tercer Hoc.
significa que qui investiga es val de la seva subjectivitat, de la seva
capacitat d'empatia i de relacib, per captar el man de significats
i les seves vinculacions i desenvolupaments subjectius; per6 també
per crear el proces social pel qual es fa possible el reconeixement
i l'acceptacia de la funci6 investigadora que es realitza.

Amb aquesta breu introducci6 volern remarcar que portar a terme
un treball d'aquestes caracteristiques requereix un contacte i una
implicaci6 humana molt considerables. Sobretot quan les persones
t'han ofert l'acces a l'observacib del que fan, t'han ofert la confianga
d'explicitar perque fan el que fan i et comuniquen el que senten,
el que els preocupa i el que els satisfa quan ho fan... Per aixO, una
recerca amb aquests components humans i aquests processos
interactius, exigeix una responsabilitat i un compromis Otic que no
podem eludir. Cal tenir-ho molt present, sobretot perque ens podem
adonar que la tradicia acumulada sobre investigacib ens recorda
molt sovint que no s'ha respectat ni s'ha intentat salvaauardar la
dignitat que es mereixen les persones i els ool.lectius investigats.
Sovint apel4ant al cientificisme, a la neutralitat, i a l'exigencia d'objectivitat.
s*han prioritzat els interessos de la investigaci0 per sobre de necessitats.
interessos, desitjos o expectatives de les persones investigades.

La investigacib etnografica es més penetrant, mes sensible, més
propera, i pot arribar a ser més "implicada- que altres modalitats
de recerca. Per6 precisament per aix6 pot arribar a ser més pe-
rillosa; pot fer més mal i pot exposar més a les persones. fent les
més vulnerables. Aix() exigeix una major consciencia etica de la
investigacib i tenir precaucions mes grans respecte als procedi-
ments i als usos de l'etnografia.

No obstant aix6, la preocupacib habitual per l'etica de la inves-
tigacib s'ha mterpretat corn la necessitat de senyalar els hrnits del
que pot ser permissible: que es el que es pot i el quo no es pot
far. Paib Inas enlla d'aquesta visio, el compromis ()tic pot tambe
il.lurninar-nos carnms d'exploracib per a la recerca d'una prectica
investigadora que reuneixi carts valors (la cura I el respecte a les
persones. la protocol() als més febles, l'atencib a les necessitats
I els interessos dels menys representats. dels menys poderosos o
dels mes vulnerables. etc.). Des d'aquesta perspectiva. el compro-
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mis etic no ens parla nomes del que es moralment acceptable, sino
també del que es moralment desitjable, defensant d'aquesta manera
un sentit btic constructiu i no només restrictiu.

Convé que tinguem en compte aquesta visiO perque. corn veurern,
les posicions etiques no sernpre poden plante; 3r-se corn a convic-
cions sense contradiccions. En ocasions, aquestes posicions apa-
reixen corn a dilernes entre principis dificilrnent conciliables, o be
ens trobern que una cosa es manifestar un principi i una altra és
la seva realitzaciO prectica en el procés social complex en el qual
ocorre la investigació. Per aixb hem d'entendre la qüestiO etica no
corn a normes de comportament sinb corn a una disposicib reflexive
a l'analisi dels problernes morals i a la resoluciO creative dels
conflictes i dilemes en els quals ens veiem implicats. Un sentit étic
constructiu pot ser part del comprornis per buscar condicions i prac-
tiques crinvestigacib que es mostrin més sensibles i més consistents
amb aquestes aspiracions morals

Per tent, en aquest article ens centrarern en la defensa d'algunes
consideracions que s'haurien de tenir en compte a l'hora de posar
en marxa processos de recerca interpretative i etnografica pel que
fa al comprornis etic que exigeixen, perque la informaciO a que
accedirn aixi ho requereix i per tal de no caure en processos perillosos
que puguin questioner la dignitat moral de les persones. Aixi també
abordarem algunes reflexions que ens susciten aquests processos
des del punt de vista etic. En concret, despres d'exposar les que
per a nosaltres sOn les claus que defineixen els aspectes etics de
la investigacib etnografica (la dialectica entre comprornis i distan-
clement, la naturalesa i els efectes socials de la recerca i els dilernes
entre el que Os public i privet). plantejarern alguns dels ambits prac-
tics en els quals es planteja i es resol el comprornis btic. corn sbn:
la negociaciO de les relacions durant la recerca. els problernes de
confidencialitat I interpretacio i algunes reflexions etiques sobre la
col.laboracib i l'autoria de la investigaciO.

L'equilibri entre el compromis i el distanciament

lant bon punt es coniença una recmca etnografica soigeix urn
dubte un neguit important: se sabra distingir el limit entre la im-
plicacie que genera, durant la reeerca. la mteraccib entre les perso-
nes invesngades I alhora respecter la distancia per mantemr la
perspective externa? Al darrera d'aquesta pregunta s'arnaguen al-
gunes consideracions etiques que volern apuntar
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En els textos etnogrefics i d'investigacici qualitative es remarca
i s'argumenta que la persona que investiga estigui implicada amb
les persones per tal de poder comprendre-les millor. Tal corn exposa
Angu;o (1991, 6), en una investigació interpretative, al contrari que
en ['experimental, la persona que investiga no busca el desinteres
o el distanciarnent Per coneixer, interpretar i comprendre, la perso-
na que investiga ha d'integrar-se necesseriarnent en l'estructura so-
cial i significative que estudia. Ha de viure i participar arnb el sub-
jecte per interpretar corn Os i quin es el seu signif icat.

Durant el proces de recerca, aquesta perspective de complicitat
i implicaciO hi juga un paper rellevant per la mateixa naturalesa del
proces d'investigaciO etnogrefica. Es genera un tipus d'irnplicaciO
personal a traves de la qual Os fecil projectar-hi part de les emocions
que et desperta el contacte hume amb les persones. els afectes
a qué et compromet, etc. Tota una implicaciO que no este al marge
ni dels dilemes. ni de les contradiccions, ni de les dificultats, ni dels
conflictes, ni dels sentiments i emocions que provoquen les diferents
situacions que ocorren en el proces de la investigaci61. Per aix6
Os important de tenir present que qui investiga hauria de poder
explicitar els sentiments i les emocions que Ii provoca el proces en
que s'este implicat. Es podria fer a traves d'un diari i aixi es te la
possibilitat d'analitzar com poden influenciar aquests aspectes emo-
cionals en el rol que es pren corn a investigadores i investigadors.

Tanmateix. per a molts dels qui investiguen, aquesta necessitat
d'implicaciO es viu corn un Ilast que pot dificultar el distanciament
que es necessita per fer un treball creIble i rigorós. Les exigencies
de viure les situacions investigades des de dins resultarien, per tent .
en relaciO contradictOria amb la necessitat d'aconseguir una pers-
pective des de fora. Everhart (1977. 1) expressa aixi aquesta pare-
doxa- que existeix segons el seu punt de vista entre el dins el
fora:
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-Una de les paradoxes que apareixen en el treball de camp és la
tensio entre ser una part de la societal estudiada i al mateix ternps
mantenir 'una perspectiva des de fora'. Aquesta cs la creu del treball
de camp en qualsevol societal -estar suficieniment involucrat per
aprendre i descriure una cultura corn a participant que viu en ella.
mentre s'esta suficientment distanciat corn per coneixer el que es des-
conegut- comprendre la conducta quolidiana en termes problema-
tics-

['of exemplo que podeo -,nrgo podon ridar reldcOnal,, drub
prOqUIllOS COM ,IOUOta01, iiU( i. podtia lornioloo qui ,livesliga Com sot respoc-
looF..1 ;yob los does got (-Ann mplicals on Id teeorea (wan no cornowleoces
tO, oldloo.o.., vi`A,17 COM MITIVIltai la CIMCUSSIO I la f011rxiO sobre punts
coolhelios ,onso guy so 1,enlin quic';Iiunnricicr icr purr:ones.'



Ens adonem que en molts textos de metodologia qualitative i et-
nografica es fa referencia a aquesta q0estib de la implicacib i del
distanciarnent corn a "diletna" i "paradoxa" a qué s'ha d'afrontar qui
investiga. Perô estern convencuts que aquest joc del dins i del fora
sion dues cares d'una mateixa moneda. L'aportaciO interessant de
Norbert Elias (1990) que porta per titol Compromis i distanciament
es molt suggeridor en aquest sentit:

"No es pot afirmar en un sentit absol it que l'actitud d'una persona
sigui distanciada o comprornesa -o, si es prefereix. 'racional o 'irra-
cionar, 'objective o 'subjectiva'- (...). Norrnalrnent el comportarnent
dels adults es troba dins d'una escala que oscilla entre aquests dos
extrems. ( ..) Mes exactarnent, la possibilitat d'una existencia. d'una
convivencia ordenada, es basa en la interrelacio, en el pensar I l'ac-
tuar, d'impulsos compromesos I d'impulsos distanciats que es man-
tenen en escac els uns als altres. (. .) Per aixO. els termes comprornis
i distanciarnent sOn termes completarnent inutils corn a eines del pen-
sament quan s'hi vol veure dues tendencies independents de l'esser
hurna".

En aquest mateix sentit, alguns autors i autores plantegen el valor
per a la mateixa investigaciO que tenen els aspectes emotius de
qui investiga. Kleinman (1991, 184) senyala que:

els sentiments i les expectatives dels qui investiguen no names afec-
ten la recerca, sin() que esdevenen part del mateix proces. Els etnografs
no pensen que els sentiments sOn un destorb que impedeixen l'objectivital
i que no haurien de tenir-se en compte. Mes que aixO. els sentiments
esdevenen un recurs per comprendre el fenomen que estudiern.,

A mes. corn es dedueix d'aquesta Ultima cite, la idea de N. Elias
condueix a plantejar una altra qUestiO molt interessant per a la
recerca: l'objectivitat i la subjectivitat ben segur que no s'haurien
de resoldre a partir del posicionament en un extrem o en un altre.

La importencia de considerar el compromis i el distanciament
no corn a termes oposats, sind corn a aspectes que s'han de comple-
rnentar integral', es pot trobar en diverses lectures sobre episte-
moiogia ferninista orifice. A partir d'elles es pot reflexionar i repensar
el que hi ha al darrera de l'oposicid objectivitat-subjectivitat. A causa
de les concepcions i dels valors implicits del paradigma cientific
dominant han quedat exclosos a l'hora de "fer ciencia" tots els
aspectes relatius a la subjectivitat. Des d'aquestes perspectives es
fa una critica decidida a la concepcib de subjecte, Os a dir, de
persona en la qual els aspectes subjectius es troben escindits de
la soya capacitat de coneixernent objechu Moltes fernirnr;tes han
posat de relleu que els pressupOsits episternics del metode oientific
es corresponen amb els anornenats valors masculins en la nostra
societat: impersonal, objectiu, logic, analitic, lineal. dur-racional.
separador, buscador de poder-dorninacib I control, independent
agressiu. Aquests valors contrasten amb els associats corn a fe-
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rnenins. personal, subjectiu, intuitiu, no lineal, ernocional, relacional,
harmOnic-mutualitat, passivitat-dependencia-atenciO (Ana Sanchez,
1993, 7). Darrera de la pretesa objectivitat hi ha la concepciO d'un
subjecte ("masculi") entes corn un ésser que, provelt de les eines
cognitives adequades, pot descobrir Ia veritat sobre els objectes
que estan fora-. Per aim') veritat i significat son qualitats essen-
cials que pertanyen al subjecte, que és pensat corn una entitat
conscient de si, autOnoma, coherent, i capac d'organitzar i controlar
el m6n en qué viu. (Colaizzi. 1990, 14). En aquest mateix sentit,
Violi (1990, 136) matisa que:

-en base a la idea de subfecte corn a logos i insciéncia hi ha la
tradicio del dualfsme que ha escindit i separat sempre en parelles
antitetiques les diverses determinacions do la subjectivilat. la rnent
el cos. la racionalitat I a sensibilitat, el pensament el sentiment-

La teoria critica feminista ha posat en questiO la voluntat d'universa-
litat i totalitat implicita d'aquesta concepciO de subjecte i. per tant.

concepciO dominant de "fer" ciencia.

Per a Anna Sanchez (1991, 174):
-la clencia ferninista sena una ciencia en que a indeterminactO no
fos motiu d'angoixa. que causa de ia capacitat de relacionar-
se amb les diferencios- provoques recerques i carnins diversos. (...)
Una ciencia que convisques. en definitiva. amb l'inacabarnent. f a

multifinalitat. la incertesa. la diferencia. l'ambigultat.. Es a dir. una
ciencia que tingues rnes a veure arnb els vaiors que 'ara s'associen
corn a qualitats fernenines: establir relacions de mutualitat riles que
de dominaciO i poder en relacio amb el que s'investiga-

Creiem que l'aportaciO d'aquestes lectures i retlexions ens pot
fer replantejar el fet que viure en contradicci6 alguns aspectes rela-
cionats amb la por, la implicaciO i el respecte a les persones pugui
trair aspectes de naorositat. objectivitat i validesa en una recerca
etnografica i qualitativa. En definitiva, tenir en compte els interessos
i les necessitats de les persones investigades i tenir cura de les
relacions que sIn estableixen forma part d'una manera de "fer
ciencia". Forma part del compromis que assumim corn a investiga-
dores investigadors.

Per a la reflexi6 sobre les implicacions etiques de la investigacid
etnografica. la importancia d'aquesta analisi rau, tal corn acabern
de comentar, en el fet que no es poden entendre el respecte I la
trnplicacio amb les persones nvestigades corn si suposessm. se-
aons exposava Everhart. -una crew,. ur, conflicte per a la bona re-
solucio de la recerca

No poden qUestionar-se les exigencies e' Jes del compromis
de la irnplicitcio personal ni tan sols per raons epistemologiques.

La unplicacid emotiva no names és necessaria si volem comprendre
les situacions socials i personals que investiguem, sinO quo tambe
suposa, til coni posa de manifest l'epislemologia fermnista, una

38



menera de conbixer que es resisteix a acceptar rescissie de les
persones entre els seus sentiments i les seves preocupacions per
re qualitat de ies relacions i el prom procés de coneixement.

La questiO no és. doncs. eslabIir dos moments en el procés inves-
tigador -el dins i el fora-, corn si cada un obeis a estrategies i inte-
ressos diferents. Dins i fora, compromis i distanciament. sem mo-
viments necessaris en la dialéctica de! coneixement. Per tant. la in-
vestigaci6 es concep a si mateixa corn u proces que reuneix deter-
minades qualitats morals: les que exigeix en si mateixa la relaciO
que s'estableix amb les persones que s'investiguen. No es tracta
solament que per comprendre necessitem implicar-nos i integrar-
nos en el context social on investiguem. Niles aviat Os la convicci6
i la defense que conviure amb les persones investigades no pot
instrumentalitzar-se per interessos de !a investigaciO. La conviven-
cia requereix comprometre's en les relacions que s'estableixen, te-
nir-ne cure i sentir-se implicat amb les persones. Aim') no es una
questiO diferent a la de cornprendre les persones i interpreter els
significats dels contextos i les situacions socials. Els manuals d'inves-
tigacig qualitative solen fer referencia a la necessitat d'empatia per
poder tenir acces a les persones i als significats (Goetz i LeCompte,
1988, Taylor i Bogdan. 1986: Bogdan i Biklen. 1982), per() certament.
no ens sembla eticament justificable Fits de les relacions per a fina-
litats que no beneficien les prOpies persones que estan implicades
en la relacib. tant les qui investiguen corn les qui s6n investigades.

La investigació etnografica corn a prectica social

Hi ha un altre aspecte relactonat amb l'anterior que te a veure
amb la necessitat que presenta el mateix fet investigador de mantenir
una perspective externa. En la dialectica entre compromis i distan-
clement, entre dins i fora, cal entendre la prepia practice d'investigacib
corn a proces social, corn una dinamica de relarions entre qui
investiga I les persones investigades Es en aquest movirnent d'inter-
canvis on tenen Hoc els diversos significats i on es troben les
diferents perspectives afectades per preocupacions I interessos
dif erents. respecte als esdevemments que es pretence comprendre
Vist perspectiva externa. en realitat. no es simplement veure
les coses amb mes distant:la Os adoptar una altra" perspectiva
Fora Os un altre Hoc Si la finalitat Os entrar a coneixer una realitat
social. es perqub la volem ter accessible i comprensible a altres
contextos socials. AixO ctea. a tries de la doble necessitat del dins

el fora. Ia doble evidencia quo Geertz (1989) expressa corn "ser
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alla" i "ser aqui". Pretenem entendre les coses segons el sentit que
tenen on ocorren i aconseguir expressar-les de forma inteldigible
alla on les volem explicar. Aquesta questiO ens porta a adonar-nos
que el comprornis i el distanciament son processos que tenen una
realitat i unes implicacions socials. Distanciar-se.significa tambe in-
vestigar per a altres interessos i no nornés prendre perspectiva.

Una primera conseqUencia d'aquesta doble localitzaciO es la
dificultat d'entendre el significat dels que s6n "alla" i traduir-ho als
que sOn "aqui". Aquesta dificultat pot ser interpretada corn un pro-
blema epistemolOgic: es pot arribar a comprendre una situaci6
social de la manera en que es viscuda, sentida i cornpromesa pels
seus, protagonistes, per altres persones d'altres contextos vitals?
Corn' ho expressa Geertz (1989, 145): .Pot cantar-se a Franca una
cance d'amor etiop?". 0 plantejat en termes d'etnografia educative:
Pot entendre's l'experiencia d'una mestra, les seves angoixes o les
seves reaccions, des de la lectura d'un informe d'investigaci6 per
a una publicaci6 acadernica? Podem comprendre les vicissituds i
l'atmostera d'una classe de primaria les persones que treballem en
un medi universitari?

Malgrat aixo, aquesta rnateixa experiencia de la dobie
i de les :;eves dislocacions, porta aparellada un problerna

moral: .Oui sorn nosaltres per descriure'is a ells i a elles? (Geertz,
1989, 145). Pot defensar-se la practi.3a de la interpretacid etnograf:
ca, donades les limitacions per donar compte de la manera en que
realment sOn viscudes les experiencies socials pels seus protago-
nistes? Té dret el mOn academic a investigar i interpretar el mOn
educatiu no-universitari des de les seves prOpies suposicions, con-
ceptualitzacions i probables limitacions? Es una practica justa o
justificable traduir la vida de les persones en els seus contextos
educatius a un text que és Ilegit en un altre Hoc? Aquest és un
problema moral obert, pelt un problema que no s'hauria de defugir.

Una segona conseqUencia de la doble localitzacid que comenca
a intuir-se en la primera té a veure amb les raons que condueixen
a la investigacid. Per clue ens introdu'im alla i intentem representar-
ho aqui? Aixd suposa, d'una banda, plantejar-nos club s'investiga
i per qué. I de l'altra. plantejar-nos que la forma de coneixer no este
dissociada de les finalitats i do es motivacions que origina la
recerca. Més.enlla dels interessos constitutius del coneixement de
Habermas (1982), volem fer referencia aqui que les raons per al
coneixernent i el compromis amb el que s'investiga juguen un paper
crucial en allO que as considera formes adequades d'acces a la
informacio formes adequades d'interpretaci6 (Bellah i altres, 1989).
No es, doncs, nornés que la investigaci6 interpretativa busca la
comprensiO a diferbncia de l'empirico-analitica, que en la seva
estructura intima preten el control. La questi6 es, a més, qui ha de
comprendre clue: a qui us preten fer accessible la comprensi6.
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Aquesta preocupacio no es aliena als efectes socials que pot tenir
la investigaciO etnografica, depenent de: a) a quins aspectes de
les persones i dels seus contextos pot tenir accés qui investiga:
b) qui interpreta i jutja aquestes realitats: i c) qui sOn les persones
receptores d'aquestes interpretacions. De la mateixa manera que
l'etnografia i l'antropologia han estat molt relacionades amb el colo-
nialisme. aixi l'etnografia educativa podria suposar un tipus d'infor-
maci6 més profunda i detallada que seria emprada per qui preten
exercir controls socials mes subtils sobre les practiques educatives.

La pregunta de per a qua s'investiga no pot plantejar-se. per
tant, corn un simple desig de coneixer el que desconeixem, sense
tenir en compte que hi ha una manera de representar el que des-
coneixern, una seleccib -enfront d'altres possibilitats- d'allb que
volem conaixer i un Hoc en el qual es dbna a coneixer. Perb n'hi
ha mes. La investigaci6 és en relaciO arnb la carrera professional
o acadernica de qui investiga i amb un context de definiciO de les
formes o els temes rellevants per investigar, o amb un patrocini de
la investigaciO que condiciona igualment tots aquests factors. Preci-
sament perque la investigaciO es un procés en un context social
de definici6 i amb uns efectes socials amb interessos diferents
per a afectats diferents. no podern dissociar la pregunta "per a qué?"
de la "quines persones se'n beneficien?" o de "quin és el seu valor
per a la vida mateixa que s'investiga i per a la vida social en ge-
neral?". I aix6 és tant un problema Otic corn un problema politic
La finalitat de la recerca ens obliga a la reflexio de quin es el benefici
que n'obtenen els investigats. quin Os el benefici social que suposa
la investigaciO, quin Os el benefici academic I quin el de la persona
que investiga. Es probable que en ocasions aquests diferents in-
teressos de la recerca no resultin facilment conciliables. Perb. en
qualsevol cas, cal atendre als efectes socials I personals tant en
el proces corn en el resultat. corn tarnbe en la seva difusio i us

Privat i pUblic

Prectsarnent. un dels dilemes classics I especialment complex
en la recerca etnografica es producte d'aquesta sirnultaneltat
encreuarnent d'interessos Ens estem referint al conflicto entre l'ambit
pnvat I l'ambit public Per una banda. amb les peisones investigades
s'estableix el compromis de respectar la soya intirnitat I reservar
el que es considera que no ha de ser accessible a altres persones.
i per l'altra. s'aspira a fer publica I comprensible la realitat inves-
tigada Per aixO necessitem Faeces I l'Os de la int ormacio quo permet
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fer intelifigibles les vides els processos socials de les persones
involucrades. En aquest procés seria convenient preguntar-nos.
quant control sobre la investigaciO, els seus processos, els seus
resultats i la seva difusi6, tenen les persones investigades? Quines
de les practiques socials. de les institucions i de la vida de les per-
sones involucrades sOn assumpte d'interes social. pOblic?

Aquest dilema -que a vegades s'expressa corn el conflicte entre
dos drets: el dret a la intirnitat versus el dret a saber- aconsegueix
concentrar i representar la majoria dels problernes i aspectes etics
de la investigaciO etnografica PerO la qUestiO no es solarnent quin
Os l'acord que sestableix en una investigaciO respecte a que es
fa public I club es mante en reserva. La questiO Os tambe que es
considera que Os d'interes p0blic -qumes coses tenim dret a saber-
o quines oportunitats diferenciades tenen els diversos agents so-
cials, institucions o practiques socials de mantenir-se fora del coneixe-
ment public. Per exemple, l'aspiraciO a fer publica la realitat inves-
tigada Os inseparable de la qüestio de quins aspectes de la realitat
es preten fer pOblics. aquesta és inseparable a la vegada de quines
son mes accessibles -Os mes facil. per exemple, accedir a les es-
coles que als despatxos dels responsables politics de I ensenyanca.
per la qual cosa les primeres sOn mes investigades que els segons).
Pero igualment. el dret a saber esta relacionat arnb el dret que qui
te menys oportunitat d'expressar pOblicarnent els seus interessos
I les seves perspectives puguin ser representats en les investiga-
cions -corn pot ser el cas de Falumnat o de determinats sectors
socials Qui tO mes oportunitats per preservar la seva intimitat? Qui
te mes oportunitats que els seus interessos i punts de vista siguin
representats? Quin comprornis hauria de crear la investigacio per
protegir la intirmtat dels que sOn mes vulnerables? Quin comprorms
shauria d'assumir per presentar els punts de vista. els interessos

les necessitats de qui te menys capacitat oportunitats i/o reco-
neixernent social per fer-ho? (House. 1991).

Aixi ens trobern una altra vegada amb un seguit de questions
que Iliguen el pioblema del que as etic amb la definiciO de que
corn investigar que elegim corn a objecte d'estudi i quins proce-
diments pet a Faeces a la informaciu per a la mterpretacio i per
a la difusio

Des d'una perspectiva etica. per tant, ens trobem amb diferents
ambits de preocupacie quo tenon repercussions sobre Ia propia
forma ftentendre Ia inveshgamo tant respocte al seu obtecte corn
rospecie als procossos quo cr..; posen on 'nal Ail Tuna (Jura de les
relamons quo s'estahloixen. aixi corn de les com.;equencies perso-
nals i socials de la ii,cerca elnografica pciinet quiar la nostra rune-
xio sobre els processos clinvestiqacio quo haunen de poder-se
instif,ciu 1)0( Ii wva qualilat ellen Fn conciet ens ruferim aqui als
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processos de negociacio a la contidencialltat lat problerna de I au-
toria de la investigacie.

Els processos de negociaci6

Tal corn anem exposant. s'enten que per investigar des d'aquesta
perspective interpretative es necessita la interrelaciO i la interacciê
de les persones implicades per construir la comprensid i la inter-
pretacie de la realitat social que es vol investigar. I segons hem
explicat. no pot entendre's aquest procés des duna perspective
instrumental. sinb corn a principi fonamental de la qualitat de les
relaciens que poden establir-se en un proces d'investigacie on
intentern aproxirnar-nos honestament a la comprensie d'altres per-
sones i les seves circumstancies. Una preocupacie d'aquesta natu-
ralese per (enir cure de les relacions significa entendre el proces
d'investigaciO corn un proces compartit.

Malgrat aixO. pe si mateixa la investigacto etnograf Ica. corn a
iniciativa d'una part -de les persones investigadores- no sorgeix
necessanarnent d'aquest proces compartit. sine que mes aviat s'as-
pira que arribi a ser-ho. La responsabilitat per arribar a mantenir
Ia qualitat d'equestes relacions recau legicarnent -en primera ins-
tancia almenys- en la persona investigadora. Per aixO, seri fonarnen-
tals per a ella. en la realitzacio progressive d'aquestes qualitats en
el proces d'investigacib. la transparencia en la seva actuacib. el
respecte a les persones investiaades. el comprornis amb el seu
benestar. vetllar per no perjudicar-les. aixi corn no trair la cent lance
que dipositen en nosaltres les persones investigades durant el
proces de recerca (Burgess 1989: Pring. 1984: Arnaus. 1993)

Entendre la investigacio corn un proces que aspire a ser corn-
partit requereix la construccie d'acords i la negociacio entre les
parts de les.condicions I clefs processos a traves dels quals s'anira
construint la investigacio Aim') ens obnga a considerar a plantejar
processes de negociacio sobre recces als escenaris des dels quals
obtindrern la infoirnacio directament. sabre els procediments I les
tecniques de que ens valdrem per obtenir la inforrnacio sobre els
principle etics que regiran a investigacio. I sobre el control de la
intormacie resultant quo pet ser puhlicada despres en en informe
d'investigacie D'aquesta manera. a part d'implicar mes les perso-
nes inveshgacies. Iambi? es una oportunitat per clardicar la finalitat
claquest tipus de recerca I les seves pretensions per exphcitar el
sentit lel maneig hue Os tarn de la inforrnacio ci sentit del contrast
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de punts de vista sense que hi hagi perspectives d'interpretaci6
privilegiades. Segons el nostre punt de vista, cal que la negociaci6
no es redueixi a una trobada previa i prou. Precisament perque les

0 relacions no es construeixen amb un contracte, sin6 que maduren
-0) i adquireixen significacie en el proces mateix de la relaci6, es
tfl
0 necessari que es concebi corn un proces continu que es preocupa

per atendre i tenir cura del que s'ha estat acordant, revisant i

reflexionant sobre la coheréncia entre el que s'explicita que es
pretén i la forma en qué es viu el proces investigador. Aquesta

< consideraciO, també. es imprescindible per a totes les situacions
imprevisibles que poden sorgir al llarg de la recerca (Pring, 1984).

cc La neaociaciO ha de perseguir que sigui un proces democratic
participatiu. AixO ens exigeix que no tan sols s'ha de negociar amb

qui te el poder d'admissiO o recces al centre on investigarem, sine
també amb les altres persones que després implicarem. Depenent
de les situacions, de vegades no es tacit tenir previstes totes les
persones que hi intervindran, i per aix6 cal que en necessitar-les
es negocil amb elles la finalitat el sentit, [us i el control de la
informacie que d'elles s'obtindra. També cal tenir clar que les vies
de negociacie. l'estatus i els rols assumits per les persones amb
qué es realitzi principalment la negociaci6 influiran en el desenvo-
lupament de la recerca Si. per exemple. es fa una recerca en una
escola i es negocia amb qui coordina o dirigeix la tasca dels do-
cents. és facil que aquests Oltims siguin més reticents a la colilabora-
cie i a la implicacie. 0 si es deixa l'alumnat sense explicacions del
que es fare de la inforrnacie que obtindrem d'ellsid'elles. pot passar
el mateix Cal, oer tant. reconsido,ar el que pot ser més Otic, tenir
en comote aquests processos I. sobretot, deixar oberts canals de
comunicaciO i de dialeg per tal de renegociar el que sigui necessari
amb les persones implicades

Es possible que les persones de qui pretenem col. laboraci6
informaciO. de primer no donin prou importancia a tots els aspectes
que hem comentat Ho poden trobar fins i tot exagerat. Ens poden
manifestar que tenen la nostra confianca i que no cal acordar els
punts que hem i. fins i tot. poden mostrar un cert pudor
a explicitar els seus interessos i es seves expectatives Creiern que
aixo sol passer perque han tingut models i experiencies de recerca
des d altres supbsits que no han considerat la importancia de corn-
prometre's a respecter les perspectives de les persones I poser-
les en contrast Per tot plegat. caldra insistir en el sentit i la ne-
cessitat del mateix proces de negociacie. En tot cas. qui investiga
to Ia responsabilitat de la confiança que Ii dipositen. fins 1 tot Sovint
to rnes ooder que els investigats. la que coneix les conseq0encies
que pot tenir la publicacie de la investigaci6 Per aquesta ra6. la
responsabilitat no es limita a respectar el que es negocia, sine que
ha de mantenir tambe prou sensibilitat respecte a les possibles
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consequencies. de manera que es protegeixin els interessos dels
investigats, tenint cura, per exemple. de no observar certes situa-
cions que poden suposar una forta pressi6 ernotiva, o de no fer pu-
bliques determinades dades si es pensa que poden collocar algu
en una posici6 més vulnerable de manera innecessaria; o en tot cas,
advertint els afectats dels riscos i creant l'oportunitat de debatre
les conseqUencies tant del procés d'investigaciO corn de la difusib
d'informacions obtingudes a partir seu.

Corn a suggeriment, farem referencia als autors Fernandez. J.
i Santos, M.A. (1992, 44). que exposen els aspectes que poden ser
interessants d'acordar i negociar en la planificaciO i el desenvolu-
pament d'una recerca interpretativa amb les persones implicades:

-El tipus i la naturalesa de la recerca que es vol portar a terme.

-Els interessos pels quals es posa en marxa la recerca.

-Les finalitats que es persegueixen.

-Metodes. tecniques i instruments de recollida d'informacio.

-L'equip que formara part de la recerca.
-El temps de durada i les seves diverses fases o etapes.

-Les dates per a l'elaboraciO i el Iliurament dels informes.

-Les estrategies per a la discussiO I el consens dels informes

-Els sistemes i les formes cfanalisi de la inforrnaciO.

-La collaboraciO i el compromis que s'exigeix a tots els parti-
cipants

-Les formes de difondre la inforrnaciO obtinguda. tant internament
entre les persones implicades corn la disseminaciO o expansib
externa de la informacio. aixi corn la seva propietat.

Alguns dels punts que aqui es proposen per a la investigaci6
tenen a veure amb questions metodolOgiques. en concret. les re-
latives a l'acord interpretatiu. és a dir, a la negociactO dels signi-
f icats. Tanmateix. fins i tot aquests aspectes tenen un sentit etic.
perque la raO es tambe que els informants tinguin control sobre les
dades que es podran utilitzar Tal corn senyala Barry MacDonald
les persones son propietaries dels fets relatius a les seves vides.
per tant tenen dret a controlar l'accés de qui investiga a les seves

practiques I la manera en clue es fan pbbliques. Aixb significa que
tindran dret a revisar les transcripcions de les entrevistes per tal
de rectificat 0 1.natisar el due s'ha n quo os negocidran els
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informes parcials que sorgeixin en el proces de recerca A mes
les persones informants tindran també accés i control a l'informe
final per tal de negociar no names la informaci6 que s'hi ha de pu-
blicar i que serveix per justificar les interpretacions, sin6 també les
interpretacions i els significats que es manegen per comprendre una
realitat. AixO no vol dir que en aquest procés de buscar acords també
pugui negociar-se reflectir interpretacions diferents i desacords en
la interpretaci6 de la realitat.

Des de la perspectiva etnografica i interpretative., la investigaciO
implica un proces de comprensiO d'aprenentatge de la realitat
estudiada que podria beneficiar -si no s'instrumentalitza el procés-
totes ls persones participants. perque s'aconsegueix reflexionar
i desenvolupar una capacitat d'indagaciO critica sobre la realitat on
s'esta actuant. PerO aixO no es veu immediatament. D'una banda,
quan no s'han viscut experiencies des d'aquesta perspective és
dificil fer-se carrec de les possibilitats i els aprenentatges que
suposa involucrar-se en una recerca d'aquestes caracteristiques.
De l'altra, és un procés que es va construint. I per tant, per més
negociaciO i explicitaci6 d'intencions que hi hagi al cornençament,
les persones no veuen en clue els pot beneficiar fins que el proces
ha avancat. han pogut tenir accés a la informacib i han vist reflec-
tides les seves pr6pies interprelacions del que estan fent en els
informes que es van elaborant Per tant. en posar en rnarxa aquests
tipus d'investigaciO quan els protagonistes no han passat mai l'expe-
ribncia. la seva implicaci6 pot ser forpa distant i poc compromesa.
En consequencia. es justatnent quan corn a investigadores inves-
tigadors esperem beneficiar-nos de la recerca, que els que s'hi
impliquen I dediquen el temps i esforp perceben també que es
beneficien de l'experiencia Per aixO. nosaltres corn a investigadors
investigadores podem considerar la possibilitat de cornprometre'ns

a respondre a interessos de les persones que corlaboraran en la
recerca que els proposem Per exernple: col.laborar desinteressa-
dament en projectes que estiguin realitzant per miciativa prOpia,
assegurar-nos que estar implicat en una recerca també pot suposar
un reconeixement professional per a qui s'hi impliqui. etc. Fins i tot.
aquesta exigencia que l'experiencia d'investigacia sigui compen-
sadora per a totes les parts I no es convertelxi en un procés d'explotacia,
podria conduir a transformar les nostres expectatives d'investigacio
per donar cabuda als mteressos I a les necessitats de les persones
a de la institucio que s'estudia
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La construcció de la confidencialitat

Aquest és un aspecte molt relacionat amb tot el que acabern
d'exposar, per6 mereix ser tractat corn a punt important i a part.
El fet de recollir informacib sobre el que fan i corn es comporten
les persones implicades en una situacib social i el fet de recollir
dades sobre el que pensen, corn se senten. qué els afecta, les
dificultats que tenen. corn resolen situacions conflictives, etc., significa
accedir a una informacib que rnoltes vegades ens fare plantejar qua
s'ha de fer public i qua ha de restar reservat. En una recerca en
qué la interpretacib del que es fa i es pensa d'una realitat social
s'exposara püblicament, és just assumir la responsabilitat i el com-
prornis étic de plantejar-se el terna de la "confidencialitat de la
informacio".

De Iota manera. cal tenir en cornpte que a confidencialitat no
consisteix simplernent a acordar amb les persones implicades el
secret de la informacib o de qui la proporciona En moltes ocasions
sembla que l'assumpte es redueixi al fet que qui investiga rnantingui
el secret durant el proces i a negociar el que es publica mantenint
l'anonimat. Per6 el proces en si. corn ja hem esmentat, és una di-
namica social, una dinarnica de relacions que afecta la vida social
de les persones en el context en el qual es realitza la investigacib.
La consciancia que hi ha algu de "fora" que este vivint el que passa.
que obte informacions variades d'uns i altres, etc.. pot ser una font
d'alteracions o recels sobre el que s'arriba a saber. o sobre el que
puguin cornentar uns tercers. La investigadora o l'investigador no
nornés ha de rnantenir la confidencialitat. a més ha de semblar-ho.
D'altra banda. les persones que conviuen en la situacib social o en
la institucib en la qual es realitza l'estudi mantenen entre elles
relacions de poder o representen situacions diferenciades respecte
a les seves oportunitats perque els seus punts de vista sigu;n
suficientrnent coneguts. o les seves informacions protegides. AixO
suposa en ocasions la desigualtat respecte a la vulnerabilitat de
los persones en la investigactb. Una vulnerabilitat que cal anar
descobrint durant el procbs Per ultim. mantenir la reserva o nego-
ciar el que es ta public ha de trobar el seu contrapunt btic amb
la pretenslo de la investigacio de donar a conéixer el que sha
estudiat Per exemple. ha d'evitar. per certes persones. el risc del
prejudici que podria suposar la publicacio. perO ha d'evitar-se
tanibe que l'elirninacio d'informacin per aquestes ranns nn distnr-
sioni lt peicepcio i el sentit del cas estudial

Per totes aquestes raons. la confidencialitat no pot entendius
coin un simpie acord formal ni pot definir-se sentillament com
ilidnlenir Lin secret Consisteix Ines avial a mantenir unn prudencia
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constant, tant en el proces corn en la mterpretacio I la publicacio
de la investigacio, per la qual cosa es combine la respectuositat
amb les persones amb l'intent de garantir la construcci6 d'una
comprensi6 no distorsionada.

El dret a respectar la privacitat d'algunes informacions ens porta
a considerar algunes reflexions sobre el tema. Quan s'esta implicat
en una interacci6 constant amb les persones i si hi ha establert una
relaciO de confiança. es pot aconseguir molta informacib relative
a inseguretats. pors, conflictes. dificultats, sentiments de tota mena,
dubtes... Aquest es un coneixernent que per a qui investiga és molt
important perque pot aconseguir una comprensi6 molt més gran i
contextualitzada de perque les persones decideixen determinades
accions o es comporten de determinades maneres, que a primera
vista ens poden semblar incomprensibles. PerO, d'altra banda, cal
tenir molta cure corn s'utilitzen aquestes evidencies per justificar
i argumentar interpretacions a que arnbem. Hi ha diversos criteris
que podem considerar i que nosaltres apuntarem a partir de la nostra
experiéncia en investigar des d'aquesta perspective. Per6, Obvia-
ment, no és possible generalitzar i fer una nista tancada d'aspectes
a tenir en compte. sin6 que el que ens sembla important es reflexio-
nar sobre l'actitud que hauriem de desenvolupar durant la recerca
i plantejar-nos les consequencies del que hi ha al darrera del "dret
a coneixer" i "el dret a respectar la intimitat".

Una de les estrategies que es fan servir en les recerques quali-
tatives per protegir els implicats es mantenir l'anonimat, canviar el
nom a les persones perque no puguin ser identificades. i també,
quan s'ha acordat, canviar les caracteristiques dels Hoes i pistes
contextuals on es realitza la recerca. De vegades. pert), no és pos-
sible mantenir l'anommat quan en la recerca intervenen persones
amb rols molt determinats. -direcciO, coordinacib, etc.- de dins
d'una instituciO I és sabut de tot el centre que colilaboren en la re-

. cerca. Es en aquests casos que cal tenir molta cura a acordar l'accés
i el control de la informaciO. Per6 malgrat que s'hagin establert
processos de negociaciO dels aspectes exposats a l'apartat ante-
rior. cal tenir cure de protegir els implicats. Haurem d'establir criteris
per seleccionar la informaci6 més confidencial i privada. La con-
fiança que pot generar un procés d'interacciO i de complicitat pot
comportar que la persona que ha accedit a ser observada i entre-
vistada, en moltes situacions ens "confessi' "confil" determinada
informacio. I per aixO, creiem que a l'hora de seleccionar les evi-
dencies hem de ser molt cauts per no trair aquesta actitud de
confiança. Segurament podem recOrrer a altres evidencies no tan
"privades" per justificar les nostres interpretacions, o si no és pos
sible ens hem de plantejar si es més etic no utilitzar aquesta in-
f orrnaciO més confidencial encara que afecti la recerca. També pot
ajudar-nos a seleccionar la informaciO l'intent de posar-nos en el
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Hoc de l'altra persona I pensar quina ae la informacio mes personal
no ens agradaria que s'utilitzes si fos el nostre cas. Un altre proce-
diment que podem utilitzar per mantenir aquesta actitud de respecte
I proteccie dels informants principals de la recerca es tenir cura
a no presentar segons quins trets i caracteristiques de les persones
ielatives a sentiments, angoixes, frustracions, que puguin oferir de
les persones una imatge molt vulnerable. Per evitar aquest efecte,
quan creiem que cal fer Os d'informaci6 en aquest sentit, potser es
pot contrarestar l'efecte si no deixem exposada una sole persona,
sin() que es poden triar aquelles evidencies relatives a determinats
sentiments que siguin compartides per mes d'una persona.

Un altre aspecte a remarcar es tenir clar que quan s'aposta per
un compromis étic cal protegir per damunt dels interessos de la
recerca les persones implicades, sobretot per possibles consequen-
cies que els poguessin perjudicar. Taylor (1991, 246) remarca molt
especialment que en finalitzar un estudi etnograf ic cal tenir en
compte en quina situaci6 queden els implicats en l'estudi, per tal
d'assegurar-nos que en cap cas no es perjudicaran, ni quedaran
en pitjors condicions També destaca que una postura Otica és
deixar l'estudi si no podem garantir que les vides de les persones
implicades milloraran. Hem manifestat en altres ocasions que .1a
investigaci6 havia d'estar sobretot al servei de les persones. Es
important tenir aquest aspecte com a referencia en una recerca
d'aquestes caracteristiques.

Ja hem esmentat que tenir en compte aquests criteris durant
l'elaboraci6 de l'informe és important per no trair la relaci6 de
conf lance i complicitat que es crea durant el proces de recerca.
Certament no hi ha d'haver perill de perjudici si previament s'ha
acordat que la persona o persones directament implicades en la
recerca tindran accés a la informed() i controlaran quina informed()
volen fer pOblica i quina no, segons la seva situaci6. PerO, d'entrada.
creiem que es una mostra del nostre interbs, de respecte i de preo-
cupaciO cap a les persones informants, assumir la responsabilitat
de correspondre a la franquesa i a la confiance que ens de-mostren
al Ilarg de la recerca.

Hi ha ocasions en que aquesta cura per les relacions i els
compromisos adquirits es poden contraposar a la possibilitat d'una
comprensi6. I el conflicte sorgeix quan coin a investigadors tenim
la consciancia de posseir informaciO clau per a la comprensiO del
cas, per() no se'ns autoritza el seu Os o per la nostra part considerem
arriscada la seva utilitzaciO per a alguna de les personas implicades.
En aquest cas, hauriem de tenir en compte la possibilitat de recons-
truir o be la informed() o be la interpretaci6 que se'n dedueixi. perb
per altres vies, de manera que no traeixi la persona implicada
(Burgess. 1984, 1989) El que si s'ha de tenir clar es que el corn-
promis, juntament amb la cwdihilitat de la investigacie, no ha de
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ser a costa cie falsejar la imatge del cas estudiat per restriccions
en l'us de les dades. Davant aixo, cal tenir en compte dos proce-
diments. L'un es la prOpia negociaciO. es a dir, l'intent d'arribar a
un acord amb l'informant per utilitzar la inforrnaciO, procurant ex-
pressar totes les dades que aconsegueixin representar els seus
punts de vista. De Iota manera, la situaci6 es diferent si la ra6 per
a la negativa al seu Os és la simple prehibici6, o si es tracta de
discrepancies amb l'informant respecte a la interpretaci6 de quines
sOn les dades rellevants per a la comprensie del cas. Corn ha
assenyalat Elliott (1990). si be aquesta segona situaciO te una im-
plicacio etica. en realitat ens trobem davant d'un problerna mete-
dolOgic, ja que del que es tracta es del dret de la persona a defensar
la seva interpretaciO enfront de la interpretaci6 de la persona que
mvestiga o a la d'altres informants. En aquest cas, [Once és mes
aviat en el proces de dialeg que fa possible la forma de representar,
en la publicaciO, la discrepancia de perspectives i la plausibilitat
per a l'informant de la interpretacie de qui investiga. encara que
no sigui necessariament compartida.

L'altre procediment es, corn ha destacat Winter (1989. 23), l'habilitat
de qui investiga en la subtilesa interpretativa per aconseguir repre-
sentar tots els punts de vista respectant les persones investigades.
El merit d'aquesta subtilesa interpretativa resideix no nornes en
aconseguir .:ortejar el perill de la restriccio en l'Os de les dades.
sine que. a mes, suposa una major profunditat en la comprensiO
en aconseguir representar la varietat de percepcions i de valors de
les persones implicades sense arriscar-les. Aquesta Ultima idea no
pot destligar-se. tanmateix. si volem term en compte l'oportunitat
que els distints actors socials (fins i tot els mes marginats o els mes
desprotegits) puguin accedir a ser representats i a ser tinguts en
compte. del problema de coin definim el cas d'investigaciO. Es a
dir, quins son els limits del que considerem corn a perspectives a
ser considerades o tipus d'inforrnants que poden expresser el seu
punt de vista (Simons, 1989). D'aquesta manera. l'aspiraciO a la
subtilesa interpretativa no es redueix a una oportunitat desigual per
a qui te mes poder en la instituci6 o en la situaciO estudiada.
Reconeixer. per exemple en l'estudi d'un centre. el dret a ser represen-
lades les families, l'alurnnat, o els exclosos o expulsals. i no tant
sots el prof essorat i In bireccie es una manera d'aspirar a una
subtilesa interpretativa quo sigui equitativa amb tots e!s possibles
implicals I dInclats
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L'etica de la interpretació

En realitzar una recerca interpretative i etnografica que intenta
descriure, comprendre i interpreter els comportaments i pensaments
d'altres persones, no podem atorgar-nos el dret de fer vaforacions
i judicis categerics i irrefutables sobre el que este be i el que este
malament. Sovint, apellant a l'objectivitat i al distanciament s'ha
justificat aquesta posicie que podria prendre la persona que inves-
tiga per considerar que pot tenir una posiciO externa i neutral a la
realitat que estudia. En primer Ilec. cal plantejar-nos que .les ac-
tivitats humanes no es reparteixen facilrnent en aquestes dues cate-
gories del que este be i del que pot ser erroni sense matisos En
segon Hoc, no es gens clar que qui investiga pugui assumir l'arro-
gencia de posseir les categories o els criteris "correctes" de valo-
raciO din-terpretacie. que estipulen amb validesa i rigor el valor
de les coses. accions. interaccions, assoliments i fracassos, de les
institucions. dels grups o de les persones. D'aquesta manera s'eviden-
cia repidement que les persones ens diferenciern les unes de les
altres per la manera i el contingut en qué valorem. sentim i apreciern
les diverses acnvitats humanes. perque no totes les persones per-
cebern la nostra realitat. les nostres accions i realitzacrons de la
mateixa manera.

Es un aspecte que eticament hem de plantejar-nos. sobretot per
la influencia tan gran que ha tingut en tots nosaltres la investigacie
experimental que creu que qui investiga te el privilegi d'establir
categories al marge de la realitat I dels implicats que posseeix
el punt d'observacib privilegiat respecte a les altres persones i a

la seva activitat, comportarnent. etc Creure que es pot tenir aquesta
posicie de privilegi sigmfica creure que tens la capacitat per for-
muter judicis de valor. I auest es el paper que sassumeix des
craquesta posiciO. desenvolupar el punt de vista "privilegiar per
mitja de les observacions. les entrevistes. les discussions informals
amb la gent. els qUestionaris. etc Pere per a nosaltres. considerant
el comprumis etic que requereix la investigacie quahtativa i elno-
gralice no sha de confondre aquesl rol amb un altre de moll mes
complex facilitar. a partir de 10 recollida de Codes. la informacio,
per tal d'endegar processos de comprensiO i interpretacio camper-
tits amb Ia hnalitat de representar la plurahtat de postures i circums-
tancres de tots els punts de vista implicats on la infoirnacie Es a

engegar tin pioces de dialog. de discussio I de reflexio sobiu
la realitat estudiada Aixi ens reconeixern corn a persones que rio
podem desvincular les interpretacions de les nostres propies con-
cepcions, de los nostres creences. de la nostril ideologia. de les
nostres preocupacions i. per tent. dels nostres valors Otics i morals
(we ffalguna manera son referent important a Mora d'apropar-nos
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a comprendre la realitat que volem estudiar D'aquesta manera ens
exigim atendre al que per a nosaltres és essencial: que els col-lectius
humans, les organitzacions, els processos socials de relaci6 I in-
teracci6 estan fortament determinats per la multitud de punts de
vista, interessos, desitjos i necessitats que configuren qualsevol
proces social. Almenys en aquest sentit les realitats socials s6n
plurals i aixi les hauriem de reconeixer.

Es previsible que el proces d'investigaci6 suposi per a qui investiga
la construcci6 d'un punt de vista privilegiat, en la mesura que es
dispose d'acces a diferents situacions i opinions que cadascO dels
implicats no sol tenir pel seu compte. Pere aquesta posici6 privi-
legiada de la recerca no ha de confondre's amb la capacitat de judici
privilegiat. Si ho fessim aixi estariem subvertint la capacitat que els
mateixos grups de persones tenen per comprendre i canviar la seva
realitat de "manera col.lectiva" sense delegar aquesta capacitat a
d'altres. Creiem que el judici i la interpretació sobre la qt. alitat d'una
realitat social no pot ser ni delegat ni sostret a les perE ones
cades. La interpretaci6 ha de ser en Ultima instancia uti proces de
construcci6, i la seva riquesa rau que aquest procés pugui esde-
venir alhora un aprenentatge col.lectiu, un dialeg i iina reflexi6
conjunta. El compromis que ha d'assumir-se des de la possibilitat
d'accedir a una posici6 privilegiada en la comprensiO de la realitat
investigada ha d'utilitzar-se, per tant, per representar la pluralitat
i per facilitar els processos d'interpretaci6 i de judici. rip per suplir-
los des del privilegi que pot atorgar la capacitat d'accés a la
informaci6.

Segons hem acabat d'exposar, hauriem de considerar, en posar
en marxa una recerca, els segGents aspectes relacionats amb un
compromis etic que s'assumeix en la interpretaci6 de la realitat
social que s'investiga:

a) La interpretacib no pretén convertir les complexitats naturals
en simplificacions que falsifiquen la realitat. justificant-se en l'afir-
maci6 que simplificant es més tacit establir conclusicns o emetre
judicis. Si be la simplif icaci6 pot fer més tacit la valoiaciO. també
la pot fer més errenia i injusta.

b) La interpretacie de Ia realitat estudiada s'enten que no esta
en mans d'una sola perspectiva pnvilegiada, perque es considera
que ni la veritat ni la valoraci6 correcta estan en possessiO de grups
o persones concretes.

c) La interpretaci6 estara orientada a la recol.lecciO d'evidencies,
informacions i punts de vista que permetin a les oersones interns-
sades ampliar i matisar la seva comp! ensiO, aprofunoir en la soya
reflexiO, elaborar i desenvolupar la seva capacitat de dirigir les se-
ves actuacrons futures. Per tant. sera una interprotacic que no jutja
sin6 que facilita que les persones implicades ho facin
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d) Segons aquesta linia anterior, el proces d interpretacio sera
una experiencia d'aprenentatge per a totes les persones implicades,
tant per als qui investiguen corn per als investigats.

La coHaboració, l'autoria, la propietat i la publicació en els
processos de recerca. Algunes reflexions btiques

Voldriem aportar, des de l'experiencia d'haver estat irnplicats en
recerques etnografiques i estudis de casos, algunes reflexions sobre
aspectes Otics i morals que envolten els processos de recerca, i

que sovint no es fan explicites, respecte als termes corlaboraciO,
autoria, propietat i publicaci6.

Per les pretensions i finalitats que es proposa una investigaci6
etnografica, és raonable que en els informes apareguin les veus
respectades dels diferents protagonistes. I aix6 tarnbe s'ha entes
que es possible a partir d'establir unes relacions diferents entre qui
investiga i qui es investigat. En molta literatura podern trobar ex-
plicacions i justificacions sobre la importancia de les relacions i el
tipus d'interacci6 que "cal" establir entre unes persones i altres quan
el focus de la recerca es accedir a informaci6 qualitativa sobre el
pensament i les accions de les persones investigades. En la biblio-
grafia relative a aquests aspectes, podern trobar les consideracions
que fins ara hem esrnentat corn a principis etics: els rols han de
ser negociats i no imposats: la recerca ha de suposar un aprenen-
tatge per a totes les persones implicades: qui investiga ha de
cornprornetre's a valorar els implicats corn a persones i no corn a
objectes de recerca; l'acces i el control de la informaci6 es corn-
partida, etc. En algunes lectures, corn per exernple la de Day (1991,
546), s'afirrna que aquests principis pressuposen que la persona
que investiga, sovint "provinent de la universitat", ha de tenir ha-
bilitats i qualitats de relaci6 hurnana per irnplicar-se en una recerca
que requereix una relaci6 etica arnb les persones investigades. I

alhora l'autor esmentat proposa crear espais de collaboraci6 entre
professionals diversos -universitaris, no-universitaris. administra-
cm, etc.- i d'aquesta rnanera superar les restriccions i divisions entre
cornunitats diferenciades. Tot i aix6 volern apuntar algunes contra-
diccions i alguns dilemes que posen de manifest quo adiresta relacio
de mutualitat I de colslaboraciO no es dena en un pla d'igualtat i

equitat, sin6 que les relacions entre investigadors i investigats
continuen estan afectades per les relacions de poder. AixO cornporta
algunes conseqUencies Otiques que volem explicitar sobretot pel
que fa a qui elabora el coneixement pOblic de la recerca i. per tont,
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a qui es responsabilitza en ultim terme d'interpretar I construir la
realitat de la qual altres persones sOn directament protagonistes.

Un dels aspectes que, a causa de les seves implicacions etiques,
considerem important per refl.exionar Os el tema de l'autoria del text
i les seves conseq0Oncies. Es a dir, el grau d'implicaci6 que qui
investiga decideix tenir en el text, en l'informe resultant de la recer-
ca. A primera vista, pot sernblar-nos que estem davant d'una elecci6
mes metodolOgica que Otica. perO, com ens recorda Elliott (1990.
125), depenent de la posiciO que es pren a l'hora d'investigar,
metodologia i Otica sOn inseparables. Una possibilitat Os presentar-
nos en el text de la manera m.es semblant possible al paper que
hem tingut durant la recerca. Es a dir, integrant-nos corn a prota-
gonistes i no distanciar-nos de la comprensi6 i interpretaciO de la
realitat que nosaltres mateixos "hem ajudat" a crear i a construir.

Sobre la implicaciO de les investigadores i investigadors en els
estudis etnografics hi ha molta literatura. Hi ha hagut una tradiciO
etnografica i antropolOgica clue considerava que no era ni "cientifica"
ni "objectiva" la presencia explicita de rautoria Oil el text. Segons
Geertz (1989), aquesta posici6 provocava acusacions d'insensibilitat,
de tractar la gent corn a objectes. d'escoltar les paraules pero no
la rmjsica,, Una de les preguntes formulades en molts textos fa
referencia que els autors s'han de questioner quant d'ells o d'elles
hi ha a retnografia que escriuen. En alguns casos, corn hem assenya-
lat, hi ha investigadores que volen implicar-se en la mesura que ajudi
a entendre el paper que hi van tenir, la relaci6 que van rnantenir
i l'aprenentatge reciproc que van obtenir entre les persones pro-
tagonistes de la recerca. Segons Geertz (1989), l'etnograf ha d'assu-
mir la seva "qualitat d'autor" perquO no Os un testimoni neutre que
narra la realitat de les coses. sin6 algO que construeix. des de rex-
periencia. una interpretacie d'aquestes realitats L'autor o l'autora
no Os una persona que explica i prou. sinO que crea una visiO
que ha viscut i experimentat. A mes. el mateix Geertz afirma que
Iota descripciO etnografica Os tant una descripciO del qui descriu
corn d'allO que es descriu. Tots aquests arguments justifiquen la
redaccio d'una etnografia en pnmera persona. Es a dir, introduir-
se en el text amb una autoria presencial. Irnplicada I compromesa

Ara be. recentment alguns antropOlegs i etnOgrafs han comencat
a gOestionar el terna de rautoria I el context on es presenten els
informes etnografics I. per tant. les conseq0encies morals i Otiques
-clue se'n deriven. En la mesura que es representen les persones
investigades amb la seva propla veu. han anat apa-eixent etnogra-
ties "pulifonique:.," es a dir. ja no apareix la you monotonica de
rinvestigador. sinu que retnogratia recutl la politonia dc veus on
s'integren tant la veu de qui investiga corn la leis informants
Aquesta possibilitat. segons Clifford (1992. 167). sjggereix una es-
trategia textual alternativa. una utopia plural que acordi als col labora-
dors corn a escriptors Pero reconeix clue trencar rautoria singular
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de ia persona que investiga es encara una utopia I n apunta dues
raons. La pnmera és les escasses obres que hi ha d'autoria mOltiple
perque és l'etnOgraf qui assumeix sempre la propietat editorial i

intel.lectOal de l'obra I la segona esta relacionada amb el desa-
fiarnent que suposaria l'autoria col.lectiva contra el dornini i el

reconeixement social associats a l'autoria singular de l'etnOgrat
Aquest qüestionarnent sobre l'autoria etnografica posa en tela

de judici molts pressupOsits des dels quals s'ha de replantelar el
sentit de la investigacib naturalista-interpretativa. Kushner i Norris
(1990. 124) posen de manifest que -cornpartir l'autoria, cosa poc
frequent. pot ser una aspiracib atractiva perque ofereix l'oportunitat
d'ampliar el rang de teories I significats i. de pas. of enr als par-
ticipants la dignitat de contribuir a teontzar sobre els seus mons
Mes encara. a traves de compartir les produccions de significat
podrern millorar la cornprensio significative de la realitat estudiada.
En negociar els significats amb els implicats. els introdueix en el
rol de col-laboradors-. Aquests mateixos autors reconeixen que en
pocs casos qui investiga comparteix completament les interpreta-
cions i es conclusions finals de l'estudi: -el capitol final sempre
queda reservat a la persona que investiga-.

Segurarnent. fer un pas endavant per compartir l'autona sena un
pas per restablir un tipus de relacio col.laborativa a "tots- els mvells
entre investigadors i investigats La co-autoria es un desaf lament.
les comenca a plantejar corn una solucio "radical" al text etnografic.
En el fons. superar el problerna de l'autoria suposana desafiar la
divisio entre els dos arnbits. academia-practica o realitat social: per-
sones que investiguen-persones investigades: teoria-practica. etc
Per aixo es un tema "radical" de plantejar. perque ens porta a
questioner altres pressuposits entorn de la investigacio educative."

Plantejar-nos qui te realrnent l'autoria. qui publica. qui cita a qui
beneficia corn a reconeixernent professional I social, ens condueix
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a desvetllar aquestes inquietuds I al mateix temps ens porta a plan-
tejar-nos contradiccions o dilemes. Per exemple, pensar que a tra-
ves del nostre treball puguem mantenir o reproduir la jerarquització
entre els qui analitzen la realitat social i els qui la practiquen i, en
consequencia, es contindf legitimant la dependencia intel.lectual de
persones que treballen implicades en realitats socials (educaciO,
sanitat, Ileure, sociologia, antropologia, etc.) respecte de les que
treballen a la universitat. AixO pot tenir repercussions morals i

etiques perque és perpetuar que la reflexib, l'ar alisi, la interpretaciO
i el coneixement elaborat i public de la realitat social no este en
mans dels mateixos implicats sin6 que d'altres persones recone-
gudes per racadernia en tenen la responsabilitat.

Un problema derivat d'aquest repartiment desigual de poder es
el que posen de manifest Gitlin, Siegel i Boru (1989) en l'ambit de
l'educaciO. Aquests autors han criticat els efectes de les diferencies
que s'estableixen entre els dos ambits, el de la investigaciO i el de
la practica, en els seus propis treballs etnografics "d'esquerres".
En pretendre, amb la seva recerca, desvetllar, comprendre i inter-
pretar les formes en que les practiques educatives i les accions
docents reprodueixen desigualtat social a l'escola, i en mostrar que
els ensenyants estan atrapats en estructures burocratiques, una
vegada s'acaben els estudis realitzats pot semblar que els mestres
es deixin abandonats a la seva sort.4 Taylor (1991, 246) tambe fa
referencia a la responsabilitat dels qui investiguen quan marxen "del
camp" despres que la recerca s'ha acabat: Marxar del camp sig-
nifica "estar- en el camp, és a dir. continuar Iluitant amb els temes
humans que han sorgit durant el treball de camp". Potser ens
hauriem de questionar que eticament la nostra responsabilitat no
acaba despres de la recerca, sin6 que cal continuar amb el corn-
promis i la implicacib per Iluitar en les contradiccions que ha obert
una investigaciO d'aquestes caracteristiques, tant pel que fa a qui
investiga corn a les persones investigades.

Tot aixO ens alerta dels perills que podem cOrrer a l'hora d'afrontar
una recerca etnografica. AixO no vol dir que no creiem que pot ser

(4) Altres clue compateixen aguests punts de vista son Bolster (1983). rocxan-Smith
Lytle (1990) Elliott (1991) Gitlin altres (1992) Tom (1985) Aquests autors

autores prnposen gue sigui el professorat qut realitii la investigacio sobre la seva
practica I. per tant qui elabon les analisis. interpretacions significats per tal
de construe el coneixement pedagogic I transformi realment la soya piactica
Recentinere 1992- Andrew Gitlin ha publicat un Ilibre. comuntament amb altres
prolesorc; Mutat Teachers voice;-, for !,chool change, En aquesta puhlicamo

!.igniti( at de teacher voices. es rill cient al d ;titrec autnrs I critoril. rpm llorr:W,
icconstrueixen la veu del professorat. porn en el cas de Gitlin -teachers voices-,
vol ihr guy son els mateixot, prolessors i prolessores els gue han escrit les seves
investigacions i per tont han elaborat ci cuneixement teem- lhgat a la practma
tin cas semblant es el Ilibre do Cochran-Smith i Lytle (1993). la segona part del
(10,11 corresonn d capitols sohro invcstigacions walit/ades per ensenyants sobre

!:ova prnpia prac.tica
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important entendre el funcionament d'una realitat social Pero aquesta
rao no vol dir que siguin defensables segons quins interessos que
s'ainaguen darrera de la investigacio etnogrefica en els ambits
socials, corn ara l'educacio. El valor del coneixement que pot aportar
la investigaciO educative, per exemple, ha de sospesar-se amb la
capacitat que ofereix per aprofundir en els problemes valoratius de
l'educaci6, per possibilitar la discussi6 pUblica i per col-laborar en
la seva realitzaci6 en els contextos reels de la prectica educative
(Contreras, 1991). L'aportaciO de Gimeno (1990, 35) es significative
en aquest mateix sentit: "L'operativitat del coneixement i de la
investigació pedagogica en la prectica, depen de la capacitat de
coneixernent per ampliar la consciencia de la problematicitat edu-
cative i dels models alternatius. Per tant, pensem que la respon-
sabilitat que tenim no només consisteix a aprofundir en els proble-
mes valoratius i construir coneixement que ens permeti problematit-
zar la realitat social, sine tambe ens cal descobrir -quins sOn els
suposits te6its des dels quals investiguem i des dels quals actuem.
Un dels reptes seria piantejar-nos preguntes que fossin camins
oberts cap a respostes que ens conduissin a trobar altres alterna-
tives d'investigaciO que no suposessin discriminaci6, ni en les rela-
cions ni en la construcci6 de coneixement

Potser el més honest és comencar a fer explicits i pOblics els
problemes etics i politics que ens plantegem durant els processos
de recerca. Aixi ens podriem acostar al desafiament que suposa
trobar altres models i alternatives més equitatius, etics i justos.
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En este articule defen-
demos algunas cons,
deraciones eticas que
deberian tenerse en
cuenta a la hora de
poner en marcna pro-
Cesos de investigacion
interpretative y etno-
grebes por el compro-
mise ehco que exigen
La informacion a la
que accedemos asi lo
requiere. ya que nay
que tenor presente el
no caer en procesos
peligrosos que pue(fan
cuestionar la dignidao
moral de las personas
Abordamos algi,nas
reflexiones clue no.s
suscitan estos proce-
sos desde el punto do
vista etico En concre-
te. tras exponer las
clue pars noso:ns son
las claves que definep
los aspectos eticos de
la investmgacion etno-
grahca (la dialectics
entre compromiso y
distanciamiento is na-
h.raleza y los efectos
sociales de la ,nvesti-
gacion y los dqemas
entre lo public() y lo
privadol. plantearemos
algunos de los anivitos
practices en los Oue
se presents y se re
suelve el cempromiso
etico. come son la
negociacion de las
relaciones durante ij
inyestigacion los pro
blemas de conficiencia

InterpretaCIOn V
illgunas
el,cas solve la colabo
lacion i ii Iimtirii CIO
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Abstracts

Dans cet article nous
defendons quelques
considerations ethiques
qum devraient être po-
ses en compte fors du
lancernent de proces-
ses de recnerche inter-
pretative et ethnogra-
Phique. en raison de
engagement etteque

clue ceux-ci exigent
L information a laquelle
nous accedons ainsi
l'esige en effet. pies-
que nous devons toulo-
urs etre attentils a ne
pas nous laisser entrai-
ner dans des proces-
ses risques suscepth
bles de porter atteinte
A la (lignite des per-
sonnes Nous exposons
quelques reflexions
que nous inspirent ces
processes du point de
mue ethique Concrete-
went apres even' she,-
de ce que nous cons,
derons comme les cle-
fs qui dehnissent les
aspects ethiques de la
recherche ethnoaraphi-
gee (la dialectique en-
tre engagement et dis
tanciation la nature et
les &lots sociaux do la
recherche et les (hien).
mes ontre public et
wive) nous nous pen-
cheions sur certains
des dornaines prat,-
clues dans lesqueis se
vo,o et se resout le
oriibleme do
I engagement othigue
Conine? la negociation
des relations pepdaili
la recherche les pro-
niemes do con fidenlud

ti- 1'1

,,,"
reficIums etithwes ;to

ra(ornite des ro
(Wsp0,;,,a1,1es

et Ctillatit,lateurs)

In this article we argue
for certain ethical con-
siderations which
should be taken into
account when setting
up processes of inter-
pretative and ethnogra-
phic research, because
of the ethical commit-
ment they demand The
information to which we
have access requires
no less. since we must
avoid falling into dan-
gerous processes whi-
ch might call people's
moral dignity into
question We follow
some lines of thought
which (nese processes
arouse in us from an
ethical point of view
Specifically. after ex-
plaining what we cons,
der to be the keys whi-
ch define the ethical
aspects of ethnogra-
phic research (the dia-
lectic between commit-
ment and distancing
the nature and social
effects of the research
and the conflict bet-
',teen public and priva-
te) we shall be dis-
cussing some of the
practical areas in who
ch the question of ethi-
cal commitment is po-
sed and resolved. such
.is the negotiation of
relations during the
research, problems of
confidentiality and in.
terpretation and SOnIe
othcal reflections cif,
collaboration and the
authorship oi the iv-
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Ana lisi de dades en la investigacio eMograifica
Xavier Gil, Eduardo Garcia i Gregorio Rodriguez*

L'analisi de dades es considerada una de les tasques fonamen-
tals en qualsevol projecte d'investigació. En el marc de la inves-
tigaci6 etnografica, l'analisi té per objectiu extreure i interpretar el
sentit de les dades recollides per l'investigador, i intentar, amb aixO
de reconstruir la cultura, d'aproximar-nos al significat que els mateixos
subjectes que participen en els contextos estudiats atribueixen a
les realitats o fenOrnens.

Les dades obtingudes en el curs de la investigacio etnografica
sOn elaborades principalment a partir de tecniques com l'observaciO
participant o l'entrevista etnografica, I tambe recorrent a instriments
corn el diari. els qüestionaris oberts, etc. Aquest tipus de dades
s'anornenen qualitatives. Habitualment, les dades recollides s6n
expressades en forma de cadenes de paraules o textos. El fet que
les interaccions, les opinions expressades pels subjectes o la in-
forrnaci6 que es transrnet en els contextos educatius es produeixin
en forma de codis verbals es una ra6 important perque la majoria
de les dades elaborades en aquests contextos es fonamentin en
l'expressiO verbal escrita. La informaci6 extreta per l'etnOgraf gene-
raiment es expressada per rnitja del Ilenguatge, i pren forma en re-
gistres escrits (notes de camp redactades, transcripci6 d'entrevis-
tes. descripcions d'artefactes. etc.). Quan s'utilitzen instruments
tecnics per registrar la informaciO. corn els aparells enregistradors
d'audio o video, les dades recollides acostumen a traduir-se a format
escrit abans de ser analitzades.

Encara que molts autors defensen la no-existencia d'una vincu-
laciO Unica i inequivoca entre els metodes els programes o pa-
radigmes d'investigaciO. el cert és que els procedirnents de recollida
d'informaci6 emprats en la investigaciO etnografica condueixen pre-

Els sot, ci,,ctur% en Cle,Ccoes de I 1111(lilSSf,", (11 And
Inv .r,F,11(ILICi() ()..ton:;,-.hr on Fduc.iew 1k, i,1 Ilmvoicoal (if' St`vIllil F
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dommantrnent a dades qualitatives corn veurem els sisternes d a-
nailsi apunten tambe cap a vies qualitatives.

Generalment se sol parlar d'analisis per alludir a operacions que
consisteixen a delirnitar els components d'una realitat global, exa-
minar-ne les parts separadarnent i umr-les novarnent en un tot
coherent i significatiu que ens proporcioni una major cornprensiO
de la realitat analitzada. Els processos analitics descrits per dife-
rents autors que adopten l'enfocarnent etnografic tendeixen cap a
aquest concepte d'analisi Per a Spradley (1979, 1980), per exern-
ple. el procés d'analisi consisteix a a'illar les unitats fonamentals
del coneixernent cultural o dornmis en clue s'organitza alld que els
subjectes coneixen. i explorar l'estructura interna dels dorninis I les
relacions que hi ha entre ells. L'analisi constituiria una eina per al
descobrirnent de significat cultural a partir de les dades obtingudes.

En un sentit ampli. podem considerar l'analisi de dades corn una
activitat que implica un conjunt de manipulacions. transforrnacions.
reflexions I comprovacions fetes a partir de les dades. amb l'objectiu
d'extreure'n significats relievants per a un problerna d'investigaciO
(Garcia. Gil i Rodriguez. 1993). En els paragrafs que segueixen in-
tentarem assenyalar les dificultats associades a l'analisi de les da-
des qualitatives, caracteritzar aquesta tasca en l'ambit etnografic.
proporcionar algunes pautes per a la seva elaboracio i indicar dife-
rents recursos informatics que poden ajudar l'etnograf en aquesta
feina

La dificultat de l'an6lisi

Corn passa en altres ambits de la mvestigacio emmarcada en
els programes qualitatius o interpretatius. la gran dificultat per a
l'analisi de dades sorgeix de la mateixa naturalesa d'aquestes. Les
dades qualitatives son riques. polisemiques. amaguen mUltiples
rnatisos. contenen intormaciO descriptiva respecte a llocs. objectes.
persones. conductes. converses.ipresenten un baix nivell d'elaboracto.
es podna dir que os troben molt a prop de les realitats a les quals
fan referencia

L os dodos lecollidos do forma numenca. Com a resultal de
processos de mesurament. son analitzades amb una ielativa facilitat
grams a suposits epistemolegics assurnits en rest udi de la tealitat
segons els quals aquesta put sor descnta oblectivamont I es pos-
sible trobar Ileis, en quo goneralment hi ha models matomatics sub-
lacents. capaces d'explicat pi odir els fenomens En canvi. quan
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les dades son expressades en forma de paraules textos no podern
trobar procedirnents d'analisi que presentin el nivell de sistematit-
zaciO i elaboracio de les tecniques estadistiques. Enfront de l'elevat
grau de formahtzaciO dels procedirnents amb qué s'analitzen dades
quantitatives. la manera corn tractem l'anahsi de les dades quail-
tatives no segueix vies inequivocament delirnitades Encara més.
els rnbtodes utilitzats sOn tan vanats i singulars que de vegades
resulten genuins del mateix investigador que els empra. el qual ha
arritat a configurar-los a partir d'una expenencia acumulada de
treball amb aquest tipus de dades i d'acord amb el seu propi estil
corn a investigador Amb paraules de Taylor i Bogdan (1986.159).

tots els investigadors desenvolupen metodes propis per analitzar
les dades qualitatives-. La multiplicitat i la privacitat dels metodes
aplicats a l'analisi de dades qualitatives han fet que s'afirmi que
l'Onic punt d'acord entre els investigadors es la idea que l'analisi
es el proces d'extreure sentit de les dades (Tesch. 1990).

Les tasques implicades en l'analisi d'aquest tipus de dades de
vegades ban estat enteses per etnOgrafs experimentats corn una
part d'un proces espontani. flexible. intuitiu. asistematic. l'objectiu
del qual es trobar el sentit de les dades sense que rnetodes concrets
puguin marcar la manera de fer-la En aquest proces. la intuicio i

l'expenencia de l'investigador son importants. per la qual cosa no
es estrany que alguns autors considerin necessari tenir talent artistic
(Goetz i Lecompte. 1988) o actituds i qualitats de creativ:tat. ima-
ginacie i un nolfacte de detectiu- (Woods. 1989) Aquesta manera
de concebre l'analisi podna enfosquir el panorama de l'anal,si de
dades en la investigacio etnograf Ica per a aquells que s'ac--)sten
per pnrnera vegada a aquest ambit ciebtific. ja que se'n dedueix
la impossibilitat que qualsevol investigador pugui fer Optirnament
aquests treballs En certa manera. es podna pensar que lanàlisi
de les dades es un art mes que no pas una tecnica i que. per tant
l'aorenentatge no es a l'abast de tots

El caracter intuitiu i poc formahtzat del proces d'anahsi que duen
terme molts etnOgrafs ha f et que l'analisi de dades en la inves-

tigacio etnograhca no sempre hagi estat ben interpretada Despres
de f er diverses entrevistes o de romandre prolongadarnent en el
context estudiat. I investigador va reunint quantitats ingents d'infor-
macio que ha de ser anahtzada un fret comu a moltes etnograhes
es precisament la recollida de descripcions copioses. abundants
en details (Garcia 1994) La imatge cancaturesca de l'etnograf.
despres de inet..os de trehal! do camp assegut a la seva taula mob
ia intenclo d'. e xtt cure signiticats entre centenar s de pagines de
transcnocions d'entrevistes notes de camp i documents &versos
sense saber oer on corlitmçar li esdevingut ua.3 iratip tan
almenys coin la de Margaret Mead vestida a la manera de les natives
de Samod lroatges d'aquesta mena portarien I olnogral nnvell al
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desanim, davant les perspectives de passar una gran quantitat
d'hores Ilegint. revisant, estudiant el contingut, etc., sense estar
segur del cami pel qual ha d'avançar. Aquesta es una imatge
distorsionada de la realitat ja que l'investigador etnogrefic no pos-
posa l'analisi fins a la fase final de l'estudi, te direccions clares per
enfocar el treball i pot seguir algun procediment d'anelisi que gull
la seva tasca

La dificultat associada a l'anélisi de les dades s'agreuja amb el
fet que la bibliografia gairebe no tracta d'aquest tema. A la majoria
de les etnografies. l'interés se centre a presentar els resultats de
l'estudi i, generalment, s'omet o només es descriu vagament la
manera en qué les dades sbn processades per arribar a les con-
clusions i, en els manuals d'investigaciO, se sol dedicar a aquesta
questie un exigu nombre de pegines. Miles i Huberman (1994) tro-
ben en el grau d'incertesa que envolta l'analisi de dades qualita-
tives una raO per explicar que, en general, els métodes d'anelisi
.no sOn relatats detalladament en els informes d'investigacig. Per&
a mes a més, no només hi ha desacord en la forma de dur a terme
l'anelisi. sine també en la terminologia utilitzada per expressar-la.
de manera que quan els investigadors qualitatius arriben a fer
explicits els métodes d'anelisi, l'absencia d'un Ilenguatge com0 fa
que siguin ambigus.

La privacitat que eis caracterliza i la manca de detall amb qué
sOn descnts en els inforrnes d'investigacie sen precisament els
aspectes que concentren la major part de les critiques que es
refereixen a la credibilitat en la investigacie qualitative en general.
La manera en qué. des craquesta perspective, sen analitzades les
dades s'na qualificat d'obscura. dif usa. mancada de rigor, poc
definida Alguns investigadors han reaccionat esforgant-se a aclarir
i guiar els processos analitics, fent més ngoroses i exhaustives les
tecniques qualitatives danélisi i ntentant d'aproximar-les. pel que
fa a la sistematitzacie i la fiabilitat, als procediments quantitatius
Es tracta dels enfocaments anomenats de procediment", que estan
entre les alternatives als enfocaments basats en la intuicio
de l'analista (Firestone i Dawson. 1982).

Ens centrarem en aquest enfocament de procediment per tal de
donar orientacions préctiques amb vista a l'anblisi de les dades
recollides en la investigaciO etnogretica Intentarem de fer explicit
un procés general amb un cert grau de sistematitzacib dirigit a
[examen. la descripciO I a interpretacib de les dades La majona
dels autors coincideixen en les grans lmies del proces d'analisi que
descnurem en aquest article I per aixo podna constituir una base
per a l'estructuracio del probes d anlisi quo l'investigador adapta
a cada estudi concret.
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Caracteristiques de l'analisi en la investigació etnografica

Un tret caracteristic fonamental té a veure amb el Hoc de l'analisi
en el procés d'investigació. Tradicionalment, en la investigaci6 en
ciencies socials en general el desenvoluparnent del proces d'investi-
gaci6 es caracteritza per la seva linealitat en el temps. Les etapes
que el componen tenen un sentit sequencial: plantejarnent de pro-
blemes, formulaci6 d'hipôtesis, recollida de dades, anelisi, interpreta-
ci6 i redacci6 de l'informe. Aquesta caracteristica s:oposa als plan-
tejaments metodolOgics propis de la investigaci6 etnogrefica en la
qual l'analisi de dades es determinada i determine el problerna d'in-
vestigaciO, i es fa simultaniament a altres tasques corn ara la re-
collide de dades o la redacci6 de l'etnografia, per anornenar-ne
algunes.

El problerna estudiat condiciona les decisions pel que fa al tipus
de dades necessaries i de tecniques o instrurnents que s'utilitzaran
en helaboraci6 de l'analisi. i n'avança els procedirnents que aquests
i la naturalesa del problerna aconsellen. Tanmateix, la relaci6 del
problerna d'investigaci6 arnb l'analisi de les dades no és unidirec-
cional. Tot proces d'investigaci6 irnplica, efectivarnent, una invitaci6
que siguin les rnateixes dades o els resultats de la seva anblisi les
que influeixin o deterrninin el veritable carecter del problerna d'in-
vestigaciO o la seguent i més fonamentai pregunta a investigar. Per
a Goetz i Lecompte (1988). a rnesura que s'aprolundeix la culture
I les interpretacions que fan els participants es redefmeixen les
preguntes d'investigaciO. La influencia dels resultats que va apor-
tant hanalisi pot fer que un problerna sigui focalitzat en aspectes
cada vegada rnés concrets (Bogdan i Biklen, 1982). Fins I tot es
podria diferir el plantejament del problerna fins que no s'hagi fet
una analisi prehrninar del camp d'estudi.

Podern veure la recollida de dades en si mateixa corn una forrna
primitive d'analisi ja que representa algun tipus d'elaboraciO sobre
la realitat. Descriure el que veiern en observer una situaciO educative
implica ineludiblernent que hobservador fa una interpretaci6 de la
realitat. i també una categoritzaciO. implicita en l'Os del llenguatge.
D'alguna manera, s'este analitzant el que s'observa. Al costat de
les notes de camp generalment apareixen judicis, opinions, sospi-
tes. dubtes, reflexions, interpretacions, que hetnOgrat afegeix a la
inforrnaci6 descriptive sobre el que ocorre en el camp d'estudi
Alguns autors prefereixen anar anotant aquest Opus de comentaris
separadament en memorandums (Miles i Huberman. 1994). els quals
poden ser considerats formes preliminers d'analisi Corn attune
Woods (1989). en observer. entrevistar. prendre notes de camp
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confeccionar el diari d'investigacio, l'etnograf no es limita a registrar
perque tambe reflexiona.

L'analisi i la recollida de dades en general s'alternen o simul-
taniegen en els projectes d'investigaciO. Goetz i Lecompte (1988)
han concretat metodolOgicament la interconnexi6 dels processos de
recollida i analisi en la investigaci6 etnografica en les anomenades
-estratégies de selecci6 seq0encial", en que la progressiva cons-
trucci6 te6rica determina la recollida de dades. Tambe Spred ley
(1979. 1980) proposa un metode seqüencial que interca'a fases de
reconicia i d'analisi de dades (-metode de la seqUencia e desen-
volupament de la investigaci6"), amb l'objectiu de buscar simbols
culturals i les relacions entre ells. Fases d'analisi de dominis, analisi
taxonOmica. analisi de components. segueixen les fases de recollida
d'informaci6 a partir dels subjectes (q0estions descriptives. estruc-
turals, de contrast) o de les situacions (observacions descriptives,
focalitzades, selectives). Recollida i analisi es condicionen mOtua-
ment. per tant, en un proces en qué la informacid recollida i la teoria
que eniergeix de l'analisi sOn emprades per orientar una nova recollida
de dades (Wilson. 1977).

Alguns autors entenen que l'analisi de dades no nornes As present
a la fase de la investigaci6 corresponent a la recopilacid de dades,
sin6 tambe a la fase de l'elaboracid d'informes (Erickson, 1989). Una
prosa lOcida un bon estil literari poden constituir bases adequades
per a la interpretaci6 i l'analisi, nerque per a molts investigadors
el proces d'escriure es el periode en club el coneixement i la penetraci6
apareixen mes espontaniament (Wax i Wax, 1980). En aquest sentit,
es poden recordar les recomanacions de Spradley (1979), que As
partidari de comencar a escriure una etnografia aviat. perque escriure
implica un proces de pensarnent i anélisi.

L'analisi, en un sentit ample, es fa des de les primeres fases de
l'estudi i continuadament durant el proces d'investigacid. No obstant
aixO, As veritat que l'analisi feta a les primeres fases de la recollida
de dades As bastant primitiva, i es limita a l'anotacid de comentaris
o reflexions al diari de camp. que s'afegeixen als registres d'observacib
de l'investigador La fase d'analisi s'intensifica en el moment final
de l'estudi. periode en que es revise el conjunt de la informacid
recollida I es desenvolupen I s'ordenen les idees que han sorgit
previament

A mes a mes de la seva presencia al Ilarg de tot el proces
d'investigacio. podern destacar el caraeter obert I flexible dels
procedirnents que s'empren a l'analisi de dades Encara que es
frequent aportar pautes onentacions I especificar tasques concre-
tes per dur a terme l'analisi. els métodes no estan rigidament estan-
dai litzats I deixen possibilitats de divergencia dins d'un maw, establert.
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D'altra banda, els processos analitics tenen en la investigaciO
etnografica un doble caracter deductiu i inductiu. L'etnOgraf parteix
de punts de vista que anira modificant en resposta als esdeveni-
ments que es produeixin en el context de l'estudi. Inicialment dirigeix
l'aralisi de dades segons les seves linies d'indagaciO, el seu es-
quema conceptual sobre la cultura caracteristica del coldectiu numb
que estudia. Els resultats de l'analisi el portaran a constatar aspec-
tes de la vida d'aquest col-lectiu i el significat que els seus membres
Ii atribueixen, cosa que Ii permet construir una interpretaciO més
fidel de la cultura.

Finalment, una caracteristica de l'analisi de dades en la inves-
.igaciO etnografica és que els resultats obtinguts son constantment
revisats durant el procés d'investigaciO i si s'escau modificats o
substituIts. Les conclusions que se'n deriven, doncs tenen un carac-
ter provisional perque les noves recollides d'informaciO poden fer
canviar les descripcions i les interpretacions avancades

El proces general d'analisi de dades

En ['intent de descriure un proces general d'analisi. ens lirnitarem
a les tasques danàlisi prOpiament dites i deixarem de banda les
estratagies etnografiques de més abast. en qué es combinen pro-
cediments de recollida I analisi de dades, que orienten l'investigador
en la seva traject6ria des de la localitzaciO dels informadors, per
exemple, fins que escriu una etnografia. La situacio que ens plan-
tegem es la de l'etnOgraf que al final d'una etapa del seu treball
compta amb un cert volum d'informaciO que preten analitzar

Abans de detear els passos concrets que es podrien seguir en
l'analisi de dades, considerarem el marc general aportat per Miles
i Huberman (1994). En el seu intent de sistematitzar les tasques
d'analisi de dades qualitatives. fan una diferenciació entre les activi-
tats ding:des a la reducciO de dades, la presentaciO de dades
l'extracciO o verif icaciO de conclusions A cada un d'aquests grups
es fan manipulacions, operacions I transformacions concretes du-
rant I'dnalisi de dades, tot I que no necessariament apareixen totes
en el treball de cada analista No sempre shi estableix una suc-
cessio en el temps. I es puden donar simultaniament o fins tot
trobar-se dins Tuna mateixa manipulaciO o tasca Aquestes tas-
ques. iuntament amb les activitats i operacions que comprenen.
apareixen recollides a la t igura 1 (Rodriguez i altres. en premsa)
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Figura I. Tasques incloses en el procés general d'analisi de
dades qualitatives.

PROCES GENERAL D'ANALISI DE DADES QUALITATIVES

REDUCCIO DE DADES

SeparaciO d'unitats

Sintesi I agrupament

IdentificaciO i classificaci6 d'elements

DISPOSICIO I TRANSFORMACIO DE DADES

Disposici6

Transformaciö

OBTENCIO I VERIFICACIO DE CONCLUSIONS

Procés per obtenir resultats

VerificaciO de conclusions

Procés per assolir conclusions

El primer bloc pretén reduir l'amplia informacid que contenen les
dades textuals, diferenciant unitats I identificant els elements de
significat que suporten Les activitats de separaci6 d'unitats, iden-
tif icaciO i classificaci6 d'elements. o sintesi agrupament. es troben
entre les tasques de reducci6. Es possible que els processos de
categoritzaciO I codificaci6 siguin els més representatius de la
reducci6 de dades textuals.

Amb les tasques de disposiciO es preten facilitar l'obtenciO posterior
de conclusions. Una disposici6 és un conjunt organitzat d'informaciO,
presentat en alguna forma especial ordenada. Les dades qualita-
tives apareixen en general en forma textual i son dificils d'abastar
per les capacitats cow-Wives humenes: els textos narratius seri
dispersos. de vegades of ereixen una visiO sequencial de fets sirnul-
tanis, dificulten l'examen de diverses variables alhora i estan or-
denals Mina manera vaga (Miles i Huberman, 1994) Per aquest
motiu cal una transformaciO (traslladar les dades a un altre Hen-
gualge o forma d'expressiO) I ordenacio de les Gades que permeti
presontat-les d'una manera comprensible I operativa per resoldre
les questions d'investigactO



Un important grup d'activitats que constitueixen els processos
s'encaminen a obtenir resultats i conclusions, en relacib

amb els objectius particulars de cada estudi. Arribar a conclusions
d'acord amb les connotacions semantiques del terme

anàlisi. unir una altra vegada els elements diferenciats en el procés
analitid per reconstruir un tot estructurat i significatiu. Sota la de-
norninaci6 de conclusions apareixen generalment els resultats, els
productes de la investigaci6 i ia interpretaci6 d'aquests. Un cop
assolides les conclusions d'un estudi cal verificardes. és a dlr, con-
f irmar que els resultats corresponen als signiticats a les interpreta-
cions que els participants atribueixen a la realitat.

Pautes per a l'analisi en la investigació etnografica

Tenint en compte les reflexions que s'han fet en els apartats
anteriors, proposarem una via d'analisi de les dades que puaui
orientar l'etnOgraf que. amb la intenci6 d'extreure'n el sentit. s'enfronta
a un nombre considerable de pagines corresponents a la transcrip-
ci6 d'entrevistes. les notes de camp recollides. els diaris elaborats
pels participants. etc. Basicament. el procés d'analisi podna seguir
les etapes o moments següents:

1 Lectura inicial de les dades

2 Codificacio

3 Disposicie de les dades

4 Obtencio de conclusions

5 Vent icacio de conclusions

Entre aquestes etapes no es dona una sequencia estrictament
lineal, ja que normalment les unes s'encavallen amb les altres o fins

tot perduren al Ilarg de tot el procés d'analisi.

1 L'analisi hauna de començar per una lectura de les dades
completes per poder tenir una impressie global del conjunt. Durant
la lectura. o un cop acabada. estarem en disposici6 d'anotar les
idees fonamentals els temes que sembla que es repeteixen. els
esdevenirnents. les normes o conductes mes rellevants en relacio
amb els objectius de l'estudi Aquest és el moment en que I analista
pot consIdetar les seves interpretacions corn a temptatives. reflec-
tides potser en memort ndums o comentaris a les dades. mantemr-
les o modificar-les a partir de la soya visio global Amb la revisio
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inicial del contingut no pretenem fer una enumeracib exhaustiva de
temes, sinb consignar aquells aspectes que destaquen i criden
l'atencib de l'investigador, detectar possibles relacions entre con-
ceptes, regularitats observades. etc. Aquestes primeres impres-
sions (formes de pre-analisi. per a alguns autors) seran Is en fases
posteriors i contribuiran a focalitzar els temes d'estudi.

No obstant aixO. les pnmeres impressions de l'analista han de
ser considerades amb una certa cautela. Es evident que la gran
riquesa d'informacib obtinguda quan s'empren tecniques de reco-
Hide de dades qualitatives no es pot abastar amb una simple ins-
pecciO del conjunt. Pins i tot comptant amb la permanéncia prolon-
gada de l'investigador a camp d'estudi. caldria recOrrer a proce-
diments d'anblisi que impliquin un examen sistematic de les dades
que sigui capac de posar de manifest relacions entre elements.
vincles I regularitats que altrament passarien inadvertides.

2. La codificacio, segon pas en el procés d'analisi. constitueix
la més representativa de les tasques de reduccib de dades qua-
litatives. i és present d'una manera o altra a la majona de les analisis.
La codificaciO consisteix a examinar les unitats de dades per trobar-
hi determinats components tematics que ens permetin classif icar-
les en una o una altra categoria de contingut, i assignar a cada
fragment un distintru ---codi-- propi de cada categona. Per tant. una
categoria suporta un significat o tipus de signif icats. Les categories
es podrien refenr a situacions i contextos, activitats i esdeveniments.
relacions entre persones, comportaments, opinions, perspectives
sobre un problema. métodes i estrategies. processos: poden tenir
un caracter descriptiu o interpretatiu.

La codificaciO pressuposa una segmentacib de les dades. una
divisio en unitats rellevants I signif icatives. i és considerada una
de les practiques mes caracteristiques de l'analisi de dades qua-
litatives (Tesch. 1990:95) Decidir on comenca I on acaba cada frag-
ment que etiquetarem amb un codi planteja un primer problema
prectic Generalment el f ragment codificat comenca quan es tracta
un tema o topic determinat: la seva amplitud es variable. segons
I extensio amb qué es parli sobre la idea implicada Un segment
de dades textuals pot ser objecte de codif 'cam multiple. de manera
que una mateixa cadena textual. totalment o en part, pot ser eti-
quelada amb dos o mes cod's Al contran. hi podna haver fragments
de text que no estiguessin associats a cap categona de contingut
rullevant u I esludi

HI; curtis emprats poden ,c2r nombre:, ;Ault) eft, qualt, Cs rriarca
cada unitat de dades (Bogdan i Biklen 1982), tot i que as preferible
utilifur abreviatures 1n paraules que pormotin a l'arialista d'iden-
Wicar arnh rules rapidesa les unitats d inforrnaciO amb conceple
al (vial al ludeixon
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Pel que fa a la manera en que s'estableix el sisterna de categories
utilitzat en la codificaciO, es pot seguir un procediment deductiu,
partint de categories fixades a priori, o un procediment inductiu,
generant les categories a partir de les dades. El marc teOric i

conceptual sobre la culture estudiada, les questions o hipOtesis que
guien la investigaciO, l'experiencia previa, les categories ja utilit-
zades en treballs d'altres investigadors o en fases anteriors de
l'estudi, o fins i tot les impressions resultants de la lecture inicial
de les dades, poden ser interessants fonts de categories.

Si les categories no estan establertes sin6 que s'espera que
sorgeixin de les mateixes dades en un procés anomenat per alguns
"codif icaci6 oberta (Strauss, 1987), es parteix de la recerca de
conceptes que intentin abastar les dades. L'analista examina linia
per linia o paragraf per paragraf, i es pregunta quin es el tema sobre
el qual parla cada fragment, quines conductes i quins successos
han estat observats i descrits en documents, quina categoria indica
un incident determinat, quines idees o ternes reflecteixen les pa-
raules d'entrevistats i informadors, i assigna un nombre de codi-
provisional a cada unitat de contingut. D'aquesta manera. ernergeix
un conjunt de categories que és ampliat, modificat, redefinit i re-
adaptat constantment d'acord amb els nous passatges que van sent
objecte de categoritzaciO. Es un procés pel qual els nous fragments
estudiats serveixen per confirmar les categories existents o corn a
font per crear-ne de noves

Es recomanable utilitzar sisternes mixtos de codificaciO, partint
d'un esquerna inicial de categories amplies, sense descartar la
possibilitat que pugui ser modificat. completat i desenvolupat durant
l'analisi. Mentre dura el procés de la codificaciO, convé aturar-se
de tant en tant a examinar el contingut classihcat a cada categoria
per tal de fusionar categories de contingut semblant o afi, subdividir
categories excessivament extenses i de contingut relativarnent hete-
rogeni, tornar a anomenar categories amb termes que defineixin
millor el seu contingut, o recodificar fragments que es considerin
mal codificats d'acord amb el conjunt d'unitats reunides entorn de
cada categona

3. Una altra tasca en I analisi consisteix a presenter la informaciO
de manera ordenada. sovint traduint- la a un llenguatge grafic. Entre
les formes de disposiciO de dades, podriem rec6rrer a la construccib
de matrius (tractades extensament a l'obra de Miles i Huberman,
1994) o a les tecniques de rnodelatge grafic. molt utilitzades en
lanalisi i la manipulacie de dades en la investigacio elnegraf ica
(Dohhert, 1982).

Les matrius sen taules de .ohle entrada en les celles de les
quals hi pot haver dif erents tipus d'inforrndcie. expressada per
traginciik; de text. citacions textuals resurns, cumentahs de l'analista

(1 1
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trases valoratives, abreviatures o figures simbOliques. Sovint es
construeixen amb una finalitat comparative. i sintetitzen les idees
presents en fragments codificats dins d'una mateixa categoria (columna)
per a diferents subjectes, situacions, casos, moments, etc. (files).
Algunes de les dimensions a partir de les quals s'elaboren poden
implicar l'ordenaci6 de fenOmens o components de fenOrnens al Ilarg
del temps, segons els papers que representin, i considerant pro-
cessos i productes, relacions de causa-efecte. agrupaments con-
ceptuals...

La construcci6 de grafics es una altra de les tecniques Otils en
aquesta fase de l'analisi perque permeten, a més de presentar les
dades. advertir i reflectir relacions, i descobrir l'estructura profunda
del conjunt. Els diagranies ens possibilitaran presentar una irnatge
visual de les relacions entre conceptes (Strauss i Corbin, 1990).

4. L'obtenci6 de conclusions implica arribar a una série de decisions
sobre el significat de les coses. a la constataci6 de regularitats,
models, explicacions, configuracions possibles, fluxos causals i

proposicions. Les conclusions d'un estudi haurien de superar els
limits de la simple descripci6 I aproximar-se a una interpretaci6 i
integraci6 teOrica, en que s'explicitessin els vincles contextuals i
les generalitzacions trobades per l'investigador (Goetz i Lecompte,
1988).

Aquesta tasca no es pot circumscriure a cap moment particular
del proces d'anblisi. Corn ja hem dit. la lecture inicial provoca en
l'analista impressions que constitueixen les prirneres conclusions
provisionals. També és present durant la reducci6 de dades, ja que
la codificaci6 és en si mateixa una interpretaci6 de les dades
(Strauss i Corbin, 1990). En molts casos, el sistema de categories
deixa de ser Onicarnent una eina que l'investigador utilitza per
organitzar les seves dades i esdevé un primer resultat de l'anélisi.
Per a Spradley (1979, 1980), un dels objectius és precisament
amber a determinar les categories (dominis, en la terrninologia
d'aquest autor) en qué es classifiquen els termes d'una culture
reduir d'aquesta manera la complexitat de l'experiencia humane.
L'interes se centra a descobrir corn les persones organitzen el seu
coneixernent i per aixO les categories sOn un fi en si mateixes.

Una de les eines intellectuals principals en el proces d'obtencie
de conciusions es la comparacie. que perrnet destacar les semblan-
cos les diferencies entre les unitats incloses en una categoria. i

en fa possible la formulaciO de les propietats fonamentals. a partir
do los quals es pot amber a una definicio, illustraci6 i verificaciO
d'aquusta categona (Fielding i Fielding. 1986) Les conclusions d'un
estudi es poden baser en la descripcio I la interpretaci6 dels continguts
inclosos en les diferents categories Jambe poden procedir de la
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comparaciO amb altres escenaris, casos. situacions, etc., semblants
a l'estudiat, per a la qual cosa les matnus eren instruments Oh ls.

En la majoria de casos, l'analista presenta juntarnent amb les
dades alguns resultats o conclusions. L'ordenaci6 de les dades
d'acord amb criteris cronolOgics, causals, jererquics, etc.. implica
fer-ne una interpretaci6 i. d'alguna manera, constitueix un producte
de l'analisi. L'elaboraciO de figures i matrius comporta pensar i

reflexionar sobre les dades i presentar el resultat d'aquesta ref lexi6
de manera que quedi reflectida l'estructura relacional trobada entre
els diferents tOpics.

En l'obtenci6 de conclusions probablement és on s'exigeix una
majol experiencia de l'investigador, ol qual ha de ser capac de
contextualitzar i contrastar amb altres estudis les troballes assolides
i de plasmar-les en un informe narratiu. Un cop s'ha arribat a
determinats resultats, cal integrar-los en els d'estudis anteriors.
posar de manifest corn s'insereixen en unes teories més empties,
en quina mesura contribueixen al cos de coneixernents sobre un
tema. Algunes estrategies per interpretar els resultats i la seva
integraci6 en marcs més amplis. seguint Goetz i Lecompte (1988).
serien les seguer consolidacid teOrica (confronter els resultats
obtinguts amb els rnarcs teOrics desenvolupats originalment, mo-
dificant-los per intentar que s'ajustin més a les dades), aplicaciO
d'altres teories (recerca de marcs més generals per poder-hi inte-
grar les dades i fer possible la generalitzaciO dels resultats). Cis de
metafores i analogies (mitjans Oti ls per establir connexions entre
temes aparentment no relacionats, o connectar els resultats a la
teoria). i sintesi dels resultats amb els obtinguts per altres inves-
tigadors

Finalrnent, el recurs a la quantificacio pot ser Citil per a l'obtenci6
de conclusions El mes habitual és quE. la transformaciO de les dades
textuals en dades numeriques i el seu tractament quantitatiu tinguin
per objectiu contrestar o complernentar les conclusions a les quals
ens porta l'analisi qualitative. Depenent de l'estudi. l'extensie de la
quantificaciO de dades vane molt. des de cap fins a l'Os de tecniques
estadistiques dun grau de complexitat divers (Wilcox. 1982). General-
ment els valors numerics sorgeixen a partir del cOmput d'elements
diferenciats en el corpus de dades qualitatives, que en la majoria
dels casos solen ser les categories considerades en la cedificaciO
A partir d'aquestes. es poden construir taules de contingencia i fins

tot aplicar-se tecniques estadistiques d'inferencia no parametn-
ques (Erickson. 1989). En tot cas. l'objectiu do descnure la culture
d un col lectiu huma dingelx I analisi fins a enforaments cliirainent
qualitatius. i el recurs a la quantificacio to un caracter secundan
I prescindible

5 Una ultima tasca on l'analisi do dades consisteix on la von/-
twin-10 do Jos cw;;( (plc implica aporlar arguments o

73

,

4,1r



fer algun tipus de comprovacions que permetin defensar la veracitat
dels resultats La manera amb que tipicarnent l'etriOgraf comprova

la descripcib I lexplicaciO aconseguides corresponen amb una
certa fidelitat a la culture del collectiu estudiat cousisteix a sotmetre
els resultats als participants perque aquests.els corroborin o indi-
quin les modificacions que s'haurien d'introduir Coneixedors de la
realitat investigada, els participants, a més de constituir una impor-
tant font de dades. podrien actuar corn a jutges per avaluar els
descobrirnents principals d'un estudi (Denzin, 1978).

A rnes a rnes de la cornprovaciO amb els participants. estrategia
que es clau per a la credibilitat de la investigacib etnografica.
podriern recerrer a altres vies (Dawson 1982: Guba, 1983) corn
l'establiment d'adequacib referencial, que consisteix a considerar
les conclusions tenint en cornpte dades noves procedents d'altres
fonts (docurnents. enregistraments, etc.) recollides arnb aquesta
finalitat durant l'estudi. o a comprovar la coherencia estructural per
assegurar-se que no hi ha contradiccions entre la totalitat de les
dades recollides i les interpretacions que s'han fet de cada una.
Un altre sisterna de cornprovecie consisteix en la recerca d'evidencia
negative. Os a dir, tractar de recollir dades noves o casos que
s'oposin a les conclusions aconseguides. En la rnesura que no
siguern capacos de trobar-les. les conclusions s'enfortiran. Final-
ment. l'etnOgraf pot cornprovar els resultats per rnitja del judici d'ex-
perts. sotmetent-los a l'opinio d'altres investigadors.

Al costat d'aquestes estrategies per cornprovar la veracitat dels
resultats. en podern posar a la prectica d'altres durant ia recollida
o l'analisi de les dades que contribueixin a garantir la correspon-
deride entre les troballes i la realitat. La rnateixa naturalesa dels
estudis etnografics comporta la permanencia prolongada de l'inves-
tigador en el carnp. que arriba a former part de la situacib estudiada
Aixo Ii permet comprendre el que es essencial o caracteristic (Guba.
1983) i fa possible l'ajust entre les categories cientifiques extretes
la realitat. D'altra banda. l'etnOgraf pot recOrrer a estrategies do

triangulacio. la idea base de les quals es que si les dades proce-
dents de fonts diferents condueixen a les mateixes conclusions.
podern ester -ne mes segurs Es a dir. durant la rec ollida de dades.
seria convenient cornptar amb informacib procedent de fonts dile-
rents Finalrnent. Miles i Huberman (1994) proposen la pondered()
de l'evidencia. i consideren que hi ha dades minors que altres a
I hora CI extreure conclusions. ja sigui pel fet de procedir d'informadors
deteriniriat5 per n eireilim,tani,ie,. en quo van set recollide!, (al
final o 31 prwripi de I estaria al Camp ruvelades cii privat o en
presencia (Tallies informaciors etc ). o per haver estat validacies
per rnitia d'elAratecties con) la triangulacto o la comprovacio arnb
els participants

7,1

' ,...11111r5PT



Els recursos informatics per a l'analisi

Analitzar les dades qualitatives recollides durant la investigaciO
etnografica, tot i seguir un esquema de treball sistematic. es una
feina molesta en que s'ha d'invertir molt de temps i esforo. Moltes
de les activitats que comporta aquest tipus d'analisi impliquen fer,
al costat de tasques conceptuals. simples tasques fisiques i me-
caniques.

Es relativament frequent trobar manuals en que es descriuen amb
detall les manipulacions precises per fer la reducciO de dades
(Bogdan i Biklen. 1982). Un dels procediments tradicionals ha consistit
en la utilitzacid de fitxers o carpetes, on s'anaven emmagatzemant
les dades codificades corresponents a cada categoria: -es retallen
les notes de camp, les transcripcions i altres materials i es colloquer
les dades de cada categoria en carpetes d'arxiu o en sobres de
paper Manila', (Taylor i Bogdan. 1986:168). Al costat dels proce-
diments basats a taller i/o arxivar, hi ha els que recorren a l'Os del
!lapis de Colors amb la finalitat de subratllar o marcar en els textos
les diferents unitats i els temes als quals fan referencia.

Tots aquests sistemes implicaven revisar centenars de pagines.
fotocopiar-les, taller enganxar textos. reescriure frases, classificar
informacions en diferents fitxers, ordenar Ilistes de conceptes. construir
matrius. Per sort, aquests procediments artesanals han anat cedint
terreny davant d'aplicacions informatiques. capaces d'assumir amb
més eficacia moltes de les activitats operacions que comporta una
analisi de dades. La utilitzaciô de processadors de textos i bases
de dades ha donat pas a programes especificament dissenyats per
a l'analisi de dades qualitatives. La majoria d'aquests programes
permeten fer una série de funcions basiques, entre les quals hi ha

Numerar limes. Per identificar en l'espai textual les diferents
unitats. cal fixer les coordenades que permetin localitzar-ne la po-
siciO

Assigner codis a segments de text Les decisions sobre quin
codi s'ha d'assignar corresponen a l'analista. encara que de vega-
des la codificacio pot ser automatica. sempre que la identificaciO
d'un fragment amb una categona pugui ser determinada per la pre-
sencia de determinats termes o f rases

Buscar i recuperar segments de text L a re( uporacio
fragments inclosos en una categona permet revisarne el contingut
Tambe es possible ter recerques amb codis multiples (segments de
text en que s'uneixen mes d'un receiques segons una sequen-
cia particular do coths (unitat!, de contingut que se succeeixen

I
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seaons un ordre determmat), recerques selectives (nomes a traves
d'un grup concret de documents), etc

Crear indexs Es tracta d'assignar fonts d informacio a cada
ocurrencia d'un codi, de tal manera que anem emmagatzemant una
especie de memorandum sobre la categona a la qual al ludeix
Aquest memorandum podna incloure comentans de l'analista, in-
formacia addicional, explicacions, etc.

- Comptar unitats. Generalment els programes permeten comptar
la freqUencia d'ocurrencia o coocurrencia de codis (presbncia en
el text de dos codis praxims entre si). Els recomptes son interessants
quan pretenem complernentar l'analisi de les dades amb un trac-
tament quantitatiu.

- Localitzar paraules i frases en els textos que sOn objecte
d'analisi: crear Ilistats alfabetics de paraules. comptabilitzant o no
la frequencia d'ocurrencia de cada paraula, o presenter les con-
cordances (contextos d'aparicia) d'un terme per precisar o explorer
els sentits amb que és emprat.

Seguint la classificacio proposada per Richards i Richards (1994),
entre els programes especifics per a l'analisi de dades qualitatives
podem diferenciar cinc grups, tenint en compte els metodes de
processament: els programes per a la codificacia i la recuperacia
de textos; els sistemes per a la construccia de teories basats en
norrnes; els sistemes basats en la lagica; l'enfocament centrat en
la jerarquitzacia, i els sistemes de xarxes conceptuals.

1. Prograrnes per a la codificaciO i la recuperaciO de textos.
Aquest grup ens pot ajudar a segmentar o dividir en unitats les dades
de qué disposem (es a dir, separar paraules, frases, paragrafs. etc.),
i unir codis o paraules clau a cada una d'aquestes unitats. La
codificacia pot ser feta de dues maneres. Alguns programes per-
meten presentar els textos per la pantalla i per mitja d'un proces-
sador propi es pot anar codificant directament. Aquesta forma de
codificar s'anomena d'"un sol pas-. Amb altres, cal obtenir una ca-
pia del text en paper per fer-ne la codificacia i, en un segon pas,
introduir els codis i la localitzacia de les unitats de text a l'ordinador.
Aquest procedirnent s'anornena de -dos passos- .

Un cop codificat Is textos. els programes poden recuperar les
dades a partir dels codis o de paraules clau, amb la utilitzaciö fins

tot d'operadors booleans Els -resultals d'aquesies operacions
poden ser visualitzats a la pentane de l'ordinador, imprimir-se en
paper o ser emmagatzemats en un disc I posteriorment recuperats
per mitja de qualsevol processador de textos.

Un rids programes rnés difosos i coneguts quo podriern incloure
dins d'aquest apartat és The Ethnogrnph (Siedel. Kjolseth I Seymour,
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1988) El programa d6na opci6 a trier entre un proces de codificaci6
d'un o de dos passos A mes a més permet crear un Ilistat de codis
que l'investigador pot seleccionar quan estigui coda icant I facilita
la creaci6 d'una nista de definicions dels codis. Unes altres pos-
sibilitats sOn la recuperaci6 de textos per mitje de recerques simples
o multiples, l'emrnagatzernatge de mernorendums, la presentaci6 de
subencapcalaments per a la identificaci6 dels subjectes que inter-
venen en una entrevista, o el context d'aquesta, o la reuni6 de do-
cuments en conjunts anornenats «catelegs, per la qual cosa tam-
be es poden restringir les recerques a catalegs determinats.

2. Programes per a la construcci6 de teoria basats en les normes.
Es tracta de programes per mitje dels quals podern fer també les
operacions basiques de codificaci6 i recuperaci6 de textos codi-
ficats. El que els diferencia realment dels altres és la utilitzaciO de
ies tecniques d'interligencia artificial per comprovar hip6tesis o
preposicions, amb qua s'analitzen en cada cas si les dades fona-
menten cada una de les conjectures plantejades. Per a aix6 es fan
servir normes de producciO. En el cas del programa Hyper RESEAR-
CH (Hesse-Bier i altres, 1994), s'utilitzen condicionals del tipus .si
un cas este codificat corn a C, i C, aleshores codifiqueu-lo també
corn a A. El nou codi A s'afegeix a la base de dades i pot ser ernprat
flavors per a la construcci6 d'una nova norma. La versiO actual
d'aquest programa incorpora corn a novetat la possibilitat d'analitzar
dades enregistrades en audio, video o format grafic.

3. Programes basats en la lOgica. Determinats programes par-
teixen de la programaci6 lOgica per fer les seves operacions i

utilitzen el Ilenguatge PROLOG. Corn a exemples d'aquest tipus de
prograrnes podem assenyalar els programes QUALOG (Shelly i

Sibert, 1985) per a grans ordinadors i el prograrna AQUAD (Huber.
1991) per a ordinadors personals

Una primera caracteristica fonamental d'aquest prograrna con-
sisteix en els models de recuperaci6 d'informaci6, a traves de les
dotze estructures d'hipOtesis que ofereix rnoltes de les quals no sbn
altra cosa que recerques que utilitzen els operadors booleans. A
més d'aquestes. permet que l'analista construeixi les seves prOpies
hipOtesis utilitzant el Ilenguatge PR(iLOG. La causalitat pot ser
explorada amb l'algoritme de Quine-McClusky per mitje del com-
ponent .minimalitzaci6-, amb el qual es poden dur a terme mini-
malitzacions de les configuracions condicionals partint directament
de dades Aquesta es una segona possibilital quo caracteritra
peculiarment aquest programa

El programa fa la recerca de paraules I trases en les dades del
text (o parts de paraules com, per exemple, sufixos). Permet comptar
freqUencies I extreure paraules amb el seu context Tambe possi-
bilita l'assignaci6 de comentaris als codis i memorandums als segments
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de text, a mes, es clar, de les possibilitats de recuperacio de text
a partir del sistema rie categories

4 Prograrnes basats en la jerarquitzacto Per rnitja de sisternes
jerarquics, representats graficament amb arbres invertits, disposern
d'una visio sobre les relacions que hi ha entre diferents categories
i codis, des dels més generals fins als més concrets. Sobre la base
d'aquesta idea de jerarquia conceptual s'han dissenyat prograrnes
corn NUDIST (QSR, 1994).

En el programa es diferencia un sisterna de docurnents on s'ernma-
gatzernen els textos originals i un sisterna d'indexació en qua cada
categoria és un nus» inclbs dins d'una estructura jerarquica d'arbre.
Les recerques es poden fer per rnitja d'un conjunt d'operadors que
comprenen operadors booleans, operadors no booleans, operadors
relacionals, operadors que exclouen o restringeixen una recerca a
una série de docurnents codificats sota una categoria particular i

operadors que exploten l'estructura jerarquitzada del sisterna d'indexaci6.

Entre els avantatges d'aquest prograrna hi ha la possibilitat de
treballar amb imatges en video sense necessitat de transcriure-les
a textos. Juntament arnb el programa CVIDEO (Envisionology, 1992)
es pot fer la codificaci6 d'irnatges procedents d'enregistrarnents en
videocasset.

5. Programes basats en xarxes conceptuals. De vegades ens
enfrontern a una gran quantitat d'inforrnaci6 que pot ser estructurada
globalment. Esdevenirnents deterrninats es relacionen entre si i se
succeeixen en un ordre cronolOgic concret: alguns successos sOn
pre-condicions per a uns altres, de tal rnanera que un fet no es pot
explicar sense acudir a unes condicions previes: entre els concep-
tes s'estableixen relacions jerbrquiques, des dels conceptes mes
concrets fins als mes abstractes. Quan aquestes relacions sOn
significatives podern representar-les d'una manera grafica. Diagra-
mes, xarxes 0 mapes conceptuals i tambe les xarxes sernantiques
en sOn alguns exemples. Generalment. els conceptes es represen-
ten rnitjancant rectangles o ovals, i les relacions entre ells, amb linies
i fletxes.

El programa ATLAS/ti (MOhr. 1994) constitueix una eina sisterna-
tica orientada a la representaci6 grafica de conceptes. Aquest
programa perrnet, entre altres funcions, codificar textos, fer cnrnen-
tans, explorar relacions entre conceptes ernergents, exportar pas-
satges de textos i codis per a l'analisi quantitative. etc. ATLAS/ti
facilila la cousu uccio de representacions grafiques de les relacions
existents entre les dades per mitja d'un editor de xarxes, visualitzant
en pantalla una xarxa conceptual que Os constru'ida a partir de la
inforrnaci6 dels textos. Els grafics operen a un nivell conceptual,
no a un nivel! textual, es a dir, les relacions entre codis mostren
el quo els codis representen i no les referencies textuals dels codis
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Despres d'aquesta breu revisio de recursos informatics, conve
puntualitzar que tots els programes dissenyats especificament per
a l'analisi de dades qualitatives faciliten les tasques mecaniques,
pero no les tasques conceptuals, que son competencia exclusiva
de l'analista. L'orientacio seguida en el proces d'analisi respon als
objectius del treball, al marc tearic assumit i als resultats que anern
obtenint. El programari nornOs és una eina que facilita el treball.
per6 en cap cas no pot determinar la via que cal seguir i envair
d'aquesta manera el camp de decisia de l"analista.

Referències bibliogràfiques

BOGDAN, R. C.; &KEEN. S. K. (1982): Qualitative research for edu-
cation. An introduction to theory and methods. Boston: Allyn and
Bacon, Inc.

DAWSON, J A. (1982): -Qualitative research findinas: what do we do
to improve and estimate their validity?. ComunicaciO presentada
a l'Annual Meeting of the American Educational Research Asso-
ciation, Nova York: ERIC Document Reproduction Service kV
ED218330.

DENziN. N. K. (1978): The research act. New York. McGraw Hill
DOBBERT, M. L. (1982): Ethnographic research. Theory and applica-

tion for modern schools and societies Nova York. Praeger Pu-
blishers.

ENNISIONOLOGY (1992): CVideo. User Guide San Francisco (CA).
ERICKSON. F. (1989). -Metodos Cualitativos de InvestigaciOn sobre

la Enserianza-, a Wittrock. M. C. (ed.) La investigaciori de la
ensenanza. Madrid PaidOs-MEC. pp. 125-301.

FIELDING, N G.; FIELDING: J. L (1986): -Linking data". Sage Un i
versity Paper serie on Qualitative Research Methods, 4. Beverly
Hills: Sage Publications

FIRESTONE. W. A., DAWSON J. A (1982) -Approaches to qualitative
data analysis: intuitive, procedural and intersubjective-. Comu-
nicaciO presentada a [Annual Meeting of the American Educa-
tional Research Association Nova York

GARCIA. E.: Gi . J.: RODRIGuEZ. G. (1993): -Analisis de datos cuali-
tativos en la investigacion sage la diferenciacion educativa-
Ponencia presentada al VI Seminario do Modelos de Investiga-
cion Educativa, Madrid

GAW.1 E (1994) 0 InvestigaciOn etnografica- a Garcia Ho/. V
(dir )- Problemas y metodos de investigacion en educcicion per-
sonalizada. pp 343-375 Madrid Rialp

79

. . , -77-73* -*-7-1-=d1P--":7-7r-r"/ r-



GOETZ, J P , LECOMPTE, M D (1988) Etnografia y disarm cualitativo
en investigacion educativa Madrid Morata

GuBA. E G (1983) "Criterios de credibilidad en la investigacion
naturalista", a Perez, A , Gimeno, J (ed ) La ensenanza su
teoria y su practica Madrid Akal, pp 148-165

HESSE-BIBER, S. i altres (1994): HyperRESEARCH. Randolph (MA):
Research Ware.

HUBER, G. L. (1989): Anelisis de datos cualitativos con ordenadores.
Principios y manual del paquete de progratnas AQUAD 3.0.
Sevilla: Editorial Carlos Marcelo.

MILES, M B.: HUBERMAN. A. M. (1994). Qualitative data analysis. A
new sourcebook of methods. Beverly Hills (CA); Sage Publica-
tions.

MuR1-1, T. (1994): ATLAS/ti: Computer Aided Text Interpretation &
Theory Building. Berlin.

QSR (1994): Qualitative Data Analysis for Research Professionals.
Victoria.

RICHARDS, T. J.: RICHARDS, L. (1994): "Using Computers in Qualitative
Research". A Denzin, N. K. i Lincoln. Y. S (ed.): Handbook of
Qualitative Research, pp. 445-462. Londres: Sage Publications.

RODRIGUEZ, G i altres (en premsa): Anelisis de datos cualitativos
asistido por ordenador. Barcelona: PPU.

SEIDEL., J V.: KJOSELTH, R.; SEYMOUR, E. (1988) The Ethnograph: A
User's Guide. Amherst (MA): Qualis Research Associates.

SHELLY. A.: SIBERT, G. (1985): The QUALOG user's manual. Syracuse,
(NY) Syracuse University. School of Computer and Information
Science.

SPRADLEY, J P. (1979): The ethnographic interview Nova York: Holt,
Rinehart and Winston.

SPRADLEY, J. P. (1980): Participant observation. Nova York: Holt.
Rinehart and Winston.

StRA,;ss, A. L (1987): Qualitative analysis for social scientists Cambridge
(MA): Cambridge University Press.

STRAIISS. A.. CORBI,,, J. (1990): Basics of qualitative research. Groun-
ded theory procedures and techniques. Newbury Paek. Sage
Publications.

TA S J.. Bour,At,, R. (1986): Introduccion a los metodos cua-
litativos en investigacidn. Buenos Aires Paides.

If ',CH, R. (1990) Qualitative research: Analysis types and software
tools Bristol The Falmer Press.

M L . WA . R H (1980) "Fieldwork ant the research process".
Anthopology & Education Quartely. 11. 1. 29-37

K (1982). -Ethnography as a methodology and its appli-
cations to the study of schooling a review-. a Spindler. G. (ed.).
Doing the ethnography of schooling. Educational anthropology
in action Nova York Holt Rinehart and Winston. pp. 456-488

80 t:o
tl .11



WILSON, S (1977) "The use of ethnographic techniques in educa-
tional research., Review of Educational Research, 47, 1, 245-
265.

WOODS, P. (1989): La escuela por dentro. Barcelona: Paidds-MEC.

Paraules clau

lnvestigaciO qualitativa

Analisi de dades

Software de tractament de la informaciO

81



Tratamos del analisis
de datos en la investi-
gacidn etnografica.
partiendo de algunas
consideraciones en
torno de la naturaleza
cualitativa de los da-
tos recogidos en los
estudios etnograficos.
y destacamos la difi-
cultad asociada al
analisis de datos cua-
litativos. sobre /a base
de las tareas de re-
ducciOn. disposicion.
obtencion y venfica-
cien de conclusiones.
proponemos un proce-
dimiento de analisis
que podr:a onentat al
elnografo respecto a
su trabajo con la info,-
macian recogida
Finalmente. destaca-
mos las operaciones
implicadas en el pro-
ceso analitico que
pueden hacerse de
manera autornatica.
gracias a las herra-
mientas informaticas
disenadas especifica-
mente pare este tipo
de analisis. y hacernos
una breve revision de
alguncs de los progra.
mas disponibles ac-
tualmente
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Abstracts

Nous nous sommes
interesses dans le pre-
sent article a l'analyse
de donnees dans la
recherche ethnographi
que. en partant de
quelques considera-
tions SUI la nature
qualitative des don-
nees recolteos par les
etudes ethnographi-
ques Nous insistons
sur la difficult&
d'interpretation de ce
genre de donnees En
tenant compte du pro-
cessus general
cranalyse de donnees
qualitatives, fonde sur
les Caches de reduc-
tion. de disposition et
d'oblention el de veri-
fication des conclu-
sions. nous proposons
une demarche qui
pourralt orienter
I ethnographe dans le
travail qu'il effectue
sur les informations
recoltees Enfrn. nous
nous penchons sur los
operations de traite
ment analytique qui
peuvent etre faites de
facon automatique gra-
ce aux i IS informal,-
ques concus spectate-
ment pour ce genre
ccanalyses et nous fa,
sons tin t,30:do passa
do en li'VUO des lutli
ciels actuellement dis
oonibles

We deal with the
analysis of data in eth-
nographic research
starting from certain
considerations about
the qualitative nature
of the data collected
:n ethnographic stu-
dies. and we emphasi-
ses the difficulty asso-
ciated with an analysis
of data of that kind
Bearing in mind the
general process of
qualitative data analy-
sis based on the tasks
of reduction, disposi-
tion and ob'ainment
and verification of con-
clusions. we propose a
procedure of analysis
which could guide the
ethnographer in his
work with the informa-
tion collected. Lastly.
we point out the ope-
rations involved in the
analytical process
which could be done
automatically thanks
to the information te-
chnology tools specifi-
cally designed for this
kind of analysis and
we provide a brief re-
view of some of the
programmes currently
available
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Decisions al voltant de la construcció d'un infor-
me etnogràfic
Remel Arnaus*

El context de la recerca

Les decisions que comentaré entorn de la construcci6 d'un informe
etnografic estan basades en l'experiancia d'un procés de recerca
en la realitzaci6 d'un estudi de cas.' La finalitat d'aquest estudi de
cas Onic era pretendre comprendre una vida professional docent
per tal de descriure, analitzar i interpretar la complexitat del que
és i envolta la vida d'una mestra. consideram tant els aspectes
biografics -personals i professionals- corn els aspectes de la seva
practica i, alhora, relacionar ambdbs en un context cultural més
ampli (escola, sistema educatiu, valors socials, etc.).

Durant dos anys (1990-1992), la mestra i jo yam estar en contacte
permanent. El meu rol corn a investigadora es va centrar a obtenir
informacid arnb la finalitat, tal corn he expressat, de comprendre
i interpretar la vida professional de la mestra. Per aquest rnotiu, vaig
entrar a l'aula per recollir les evidancies del que feia i del que hi
cassava Vaig mantenir converses amb ella per conèixer el que
pensava i el que la preocupava. Vaig anotar sistematicament tots
aquells aspectes verbals i no verbals que m'ajudarien a captar corn
vivia i sentia la seva professid. També vaig registrar tota aquella
informacid i detalls relatius a la seva vida privada que podien tenir
alguna relacid amb la seva actuaci6 corn a mestra. Vaig contrastar
les inforrnacions que recollia amb altres professors, amb l'alumnat.
amb la coordinadora i amb altres col.legues universitaris i no-
universitaris. Vaig recollir la documentaci6 que vaig tenir a dispo-
sici6 tant d'ella I de l'alumnat corn del departament al qual pertanyia

Es prelessora del Departament de Didactica OrganitzaciO Escolar Imparteix
assignatures relacinnades amO la Didactica Ha realitrat rrvccliqnriin etnniarafiques
t. n «tm II va prcsontal l,.j Icto dna) ii Illid A( (-,0 podayuryca A
la recerca de la comprensio d (Ina mestra Lb) estudf de ens Universitat de Barcelona
(1993) Ha escrit articles relacionats omit) la dulacttra metodolocua avaluacio I inves-
tigacio pualitativa tambe d ;litres seine la doce.ncia universitaria I lonnacio dc
tessorat

Adreca Prefer,' ional Deparlament do Didactica Organit/acio Escolar F acultal do
Pedagugia Univi 'Oat de Barcelona c/ Balduri Renrach yn 08028 Barcelona
(1) Aquesta rec erca lorma part de la les, doctoral dirioida per Vicenc Benedito
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la mestra de l'escola en general Vaig fer revisions i analisis de
les dades durant el proces, per tal que fos la mateixa informact6
que emergia la que em guies i conduis durant la recerca a explorar

a indagar nous mterrogants que em formulava Vaig retornar la
informacid que recollia a la mestra, a traves d'informes parcials, per
contrastar i recollir nova informacio i a la vegada per provocar noves
reflexions. Tot el procés va culminar en la redaccid de l'informe del
cas.?

Em vaig implicar en una perspectiva de recerca fenomenoldgica,
interpretativo-naturalista sensible per captar, corn he dit, la comple-
xitat dels fendmens, i sensible per comprendre els signif icats que
les persones perceben corn a importants en el seu propi context.
Les tecniques que vaig fer servir eren les prdpies del metode etno-
graix que permetien recollir intormacid qualitativa. Sens dubte, el
metode etnografic, provinent sobretot dels estudis antropoldgics i
de l'interaccionisrne simbdlic, em va ser molt OW a l'hora de redactar
també l'informe final, és a dir, a l'hora d'exposar tant l'experiencia
viscuda corn el coneixement elaborat en el procés de recerca.

Decisions i reflexions en la construcció de l'informe etno-
grafic

Hi ha diversos aspects,s que son clau, des del meu punt de vista.
a lllora de redactar un informe final d'un proces de recerca inter-
pre,ativa i etnografica. Comentaré de rnanera general algunes consi-
deracions sobre l'etica i el compromis quo t'exigeix una recerca
d'aquestes caracteristiques, sobretot pel que fa a l'informe final que
es fara public. I aprof undire en altres aspectes vinculats amb les
decisions que estan en relacid arnb la construccid d'un text coherent
arnb la f malitat i el propOsit de la investigacib i arnb l'adequacid
del text segons l'audidlicia a qui va dirigit l'informe. P quests dos
factors estan alhora estretament relacionats amb altres decisions
sobre l'estil de presentacid i redaccid de l'etnografia que també
destacare.
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El comprorms'eticque assumia en la recerca era un dels aspectes
importants que em plantejava en escnure l'informe, sobretot em
preocupava que la forma de presentar tota l'experiencia compartida
amb la mestra al Ilarg dels dos anys no podia trair ni la relacio
interpersonal que yam mantemr, ni el compromis i la complicitat que
havia anat adquinnt amb aquesta relacio Tenir corn a punt de
referencia aquest aspecte va ser molt rellevant per sospesar moltes
de les decisions que havia d'anar prenent. Jo havia d'assumir i

afrontar la responsabilitat "atica" que imolicava el tipus de relaci6
que sempre vaig intentar mantenir-hi.

Una investigaci6 interpretativa i qualitativa implica tan de prop
les persones que no pot estar al marge de considerar els aspectes
etics a qua et compromet la recerca.' Un criteri clau és negociar
amb la persona tant l'acces a la informaci6 corn els procediments
que s'utilitzaran. I aixO sempre ho yam respectar. I ella tenia olar
que tenia l'Oltima paraula pel que fa a la informacib explicitada a
l'informe final. Ella podia vetar qualsevol inforrnacib que la podia
comprometre o perjudicar davant de l'escola. Cornento aixO perque
encara que a l'informe tots els noms apareixen corn a pseuclônims,
no la podia resguardar de l'anonirnat dins de l'escola. Era pOblic
que ella estava implicada en una recerca amb mi. Aquest va ser
un terna que em va preocupar molt, perque l'escola és privada i
de prestigi i el prof essorat hi esta contractat laboralment. Crr r. que
aquesta preocupacid.va fer-me ser més subtil a l'hora de trobar
explicacions. anélisis i interpretacions, i també a l'hora de plantejar-
me la rnanera i l'estil de presentar la informacio i les evidencies
recollides.

El fet de reunir inforrnaciO personal i de la seva vida privada,
la qual em va donar molt context de signif icaciO per interpretar
aspectes de la seva vida professional, em comprometia a no vulnerar
la seva intimitat. I aixo també ho vaig tenir clar quan havia de triar
les evidencies que em servirien per justificar les meves interpre-
tacions. Tot i que ella, corn he dit. havia de donar el seu consentiment
final a l'informe. jo vaig procurar al maxim ser sensible a tenir
compte: qua escollia corn evidencies, qua destacava, corn ho desta-
cava, quina analisi en treia. etc. De cap manera no volia trair la
confiança qua l'una i l'altra sempre ens yam manifestar.

Tanmateix, hi ha d'altres decisions que vaig prendre en l'elaboraciO
de l'inforrne que estan en relaciO. corn he esrnentat. amb la finalitat

el propôsit de la investigamb Si havia escollif un enfocarnent
intorprotaliu i Onografic C. puque buscava Ii comprensiO d'una
mestra a traves d'un procés de descobriment inducci6 i indagaciO.

(31 I ampli.n la mfornl,nao ,(4)re con!'.alvtin ,orn. Hanle% on kind fecnIca n-
tcrpinlalnia n!, p,1 on,.1.,11,1f I ;Inn*. Tin 1,1 rnlennc.., ,n1m...P. ,p,ne( let. nn (.1

11,,(11j1,111C
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D'una banda. pretenia obt mir informaciO sobre el que pensava, feia,
sentia, yivia... la mestra per tal de poder comprendre els significats
de les formes simbOliques corn el Ilenguatge. la conducta. les actituds,
les opinions i les creences sobre l'ensenyament i l'aprenentatge.
I de l'altra. comprendre els efectes que tenia sobre la seva practice
tant la seva histOria personal corn les estructures organitzatives,
contextuals, etc. I tot aix6, ho volia presentar des de "dins., des
de les nostres perspectives. des de les nostres vivencies i el nostre
coneixement que aniria i aniriem desplegant durant tota la recerca.
Es a dir, pretenia representar en el text la meva veu a la recerca
de la d'ella.

En aquest sentit, pel que fa al meu protagonisme, jo ern presen-
tava explicitarnent corn a autora del text, amb el paper mateix que
vaig fer a la recerca, corn a persona que porta la iniciativa de la
investigaciô i que viu el procés amb unes experiencies i vivencies
determinades, i també corn a responsable de descriure i interpreter
la realitat. tenint en compte, evidentment les interpretacions de la
mestra aixi corn les d'altres persones implicades (coordinadora,
alumnat. professorat...). En principi aquesta decisiO es pot veure
mes corn una elecciO metodologica i epistemolOgica que Otica. Cal
remarcar que depenent de la posicio que es pren a l'hora d'investigar.
metodologia i atica sOn inseparables (Elliott. 1990, 125). La impli-
caciti I la presencia que vaig decidir tenir en el text va sorgir d'una
deliberaciO mes atica que rnetodolOgica. D'aquesta manera em feia
responsable directa de la reconstrucciO del cas que presentava a
l'informe i, per tent, de la capacitat de dissenyar i portar a terme
els procediments que em perrnetrien captar les subtileses que encobricn
els fenOrnens que s'intentaven comprendre. Creia que era un bon
sistema per ser més fidel al procés de recerca, malgrat que aix6
ens portés a q0estionar determinades contradiccions que em van
sorgir. sobretot durant l'elaboraciO i la producciO de coneixement
a l'informe '

(4) El let quo la recerca os oresentar,a com a les' doctoral ens delinta a la mc Ira
, a rn, amb uns ru1; la d'entrada dr:terminals La in,clatnia durant el oroces era
meva perguc ,0 sena Cae Oresentaria . neeess,lava la tesi per desenvolupar ,,
ry,ou Ireba,1 3 la omversital Jo era (tin portava la in,c,ativa ciu, seleccionava
clue era trepor Lull , reilovan1 qui elabora,,a la informacin our connoctava les ,does
du, creava les interpretacwns I els slgmlicats Evidentment nue ho compartiem
Pero nialgra! Clue Crl la II,Secl.ga(.L., 1,2 VOW de la 11,estra los respectada I repro.
,,onlada la informacie tre, net-loci:Ida la relacin los do to a tu I rnalorat quo
1 10,,,,,,,,,,, n , ..,12 go1 tif il,III'l tl I1-1',, Iik.I' , nn,I,,,,,,,,nal Inn14,,... 1 onlefIt......11,1 pc,

1 II ., due,. lidq,,olo.:NI .15.0,1 II un c,immorlie.; 1.,0,1d,u1 1 et,C Ulla va ser la sea
subs,d,ana de 1,1 recerc an,o .5(),1,12cava quo hav,a octal la veu subsidiaria
,Iel co,,,,,,emer I oert ., ow« t ,,,,t , ,011,..11.,1 Jo va,d elaborar en I tnteiree
1,1 intetprplo, 1(2 I .,,ona-,u,,,, iol)al,, a earl,' de 101,i 1a inlorrnacio r0001.da
l.videelment 1 (iiI*-0.1,111,1 ;Ie.)! cIla ',mil. Io IP le111,1 la Imphcacio 171i'Islil1i1 perque
1,, (1,(1,cds,1 ei Iwilp.. 1,1.1(1ti1 Iciud f( Fel:I!, le,,r.c:, per ientrastar oeroue era
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Corn a persona implicada I responsable en la recerca vaig decidir
incloure a l'informe les dificultats I les vivencies personals sobre
el proces d investigacio Recentment, aquesta vinculacig presen-
cia experiencial a traves de l'explicacio de la -historia des de dins,'
per part de qui investiga s'ha afegit a la forma d'escriure i ha
esdevingut comu entre els etnografs I ha rebut el nom de "confessi6"
(Harnmersley. 1990, 21). El mateix autor reconeix que incioure part
de les vivencies de la persona que investiga (que de vegades es
publiquen a part) pot ser impc rtant per a qualsevol valoracig sobre
-els descobriments de la recerca. D'altra banda, Maria Catedra
(1992, 10) en el prOleg del [fibre de P Rabinow Reffexiones sobre
un trabajo de campo en Marruecos, expressa que "el treball de camp
es essencialment una activitat de col.laboracig i en retratar els
informants, un dibuixa no només la relacid que manté amb ells, sing
la prdpia experiencia biograf Ica en el camp".

La mateixa autora del prOleg destaca, a més. que el fet que
recentrnent s'entengui aixi el treball de camp i que la persona que
investigui es mostri no nornés corn a autora sing corn a collaboradora
i per tant s'incloguin. al text etnograf lc, les preppies vivencies i

experiencies de qui investiga. trenca amb tota una [large tradicig
academica: "Durant molt do temps. la conviccig professional. ta-
citament. va prohibir explic,tar l'estreta relacig entre la subjectivitat
de l'autor i la suposada objectivitat del text -Massa personal>, era
el comentari critic utilitzat davant de qui es Ilançava a l'analisi d'un
mateix en una situacig de coneixement tan fonamenlalment -per-
sonal- corn l'etnoarafia. L'experiencia de l'autor s'ha presentat d'una
manera estilitzada i romantitzada i amb molt poca implicacig per-
sonal. . .0 no es diu res sobre confusions, depressions. sentiments,
errors importants. desitjos i piaers tan associats a la condició humane,
o sembla que aquesta mena d'esquizofrenia, que separa tan taxa-
tivament el text etnografic dels relats sobre l'experiencia en el camp.

Tot aixo ler pla,)tejar :a c-raracl,cc,oamb mate,r cntor amonl de la -,'Crea
quo en una m'ac,0 mutda igualitara pew n...) era der tel cert perque

hagues estal ago ia producc!o de coneg,ement hagues sorg,t d uha olerpre.
rac,o realmere compartaa Nn va poder ser No nomes per manca de temps real
per garl de la mesir a sino rambe pergue I cultura ,nsta; lada sobre la dnsio
dlii treball ems,pa lunc,Ond lines persones ;.rtri enc,oregades d elaborar

gubl,c .tinwers tat : :rocs aln es son los quo oalaiec acOn
dagogrca adladament prvadamenl escola Per a, xo unet, perscnes teown
'),C,,Mva los cond,c,ons , els rcranSos Jos Ann-% a. Va ser un proces dr pre;,a

Crnr, ; '-Or`r at,Onenta,c1,' part de !clec 0,,es rp,r. COI) 0', 'IV'S I

ref.. 1. ftr ,1 (.1 r pr.
1 ia,; ...; t.pus dr, MCo,co JO em anl p,anIciar mos a na vegada quo poise,

ann) paper as,urna refurcd ('ncat.i mer. II (fivo.-.0 de tret)3,1 entre Liner, altrmr.

Om,0,,, onds1 m..mlemr 0 roprodua ,1 ler irqu.t;,-R-,,, tear.a practiCa eti a dir
prd'r, mtn prdetiquen I el.. q ...o.ahl/em la r.1, ow.tqwent .01

drperldonc:a ,ntei leCtudI 1;1 ,01 WI de trCb.111
rr,dans Aquesle,. son aldurlr,r,-, purt.ini!:

!.10, , I orm-c. d C IM1,11.1( dr. cur.ciremr111

17.1

87



no es aliena a la necessitat de complir estnctarnent amb el ritual
de la tesi doctoral I per tant, no es aliena tampoc a la insatisfaccio
que Ii queda a l'etnOgraf per no haver pogut comunicar el més viu,
huma i valuOs de l'experiencia. En paraules de Fisher i Marcus. "es
produeix una intolerable dissonancia entre el que un coneix i el que
l'obliguen a explicar per convencions del propi genere doctoral".
Per part meva, acceptava, per convicciO i per compromis, seguir
aquest desafiament que altres companyes ja havien encetat.5

Tel corn he esrnentat, tambe assurnia !a responsabilitat de re-
construir i representar rexperiencia i el coneixement elaborat a partir
de la comprensiO del cas. Aquest fet irnplicava. des d'una perspec-
tiva interpretativa: descripciO del que passava, exploraciO de per-
qué passava i interpretaciO del significat que tenia el que passava.
Sempre, Os dal', des de les diverses perspectives dels implicats.
L'informe de l'estudi de cas havia de reflectir precisarnent aix6: de
la descripciO a la interpretació Per la qual cosa no hi ha a l'informe
judicis de valor sabre el que esté be o el que esta malarnent. Es
a dir. vaig evitar jutjar. Amb aixO vull dir que no estava valorant la
qualitat moral de les persones i dels fets. Hi ha descripcions i

interpretacions.

L'aspecte valoratiu. pe. descornptat. no era el que pretenia, ni
ci eia que fos el paper rnés valuOs i etic en una recerca d'aquest
tipus en que la importancia del cas era comprendre i interpretar
les situacions en la seva globalitat i complexitat, aglutinant les
diverses perspectives i establint les connexions entre els diferents
aspectes que conforrnen la realitat. PeO aix6 tampoc no volia dir
que aquestes descripcions i interpretacions estiguessin desvincu-
lades de les meves concepcions sabre l'ensenyament, de les meves
creences, de la meva ideologia. de les meves preocupacions i de
les de la mestra, i per tant dels nostres valors etics i morals que
d'alguna manera sen referent important a l'hora d'entendre la realitat
que ens envolta. I per aix6 em vaig fixer i vaig ressaltar uns aspectes
més que uns altres, m'importaven uns fets i no uns altres. em
cridaven l'atenciO unes actuacions i no unes altres. etc Vaia des-
tacar el que des de -dins". des de les meves concepcions edu-
natives era rellevant No ern considero una persona escindida i que
pugui ser capac de descriure la realitat interpreter-la sense aportar
la meva prOpia visiO. experiencia. tdeologia, bagatge i coneixement
adquint Al contrari, vaig intentar integrar-ho 1, a rnés. estava cenvencuda
que aquest (auto)coneixern, of havia de sec manifestat i explicat per
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tal d'aprofitar-lo I per tal de no concebre I corn un destorb per
aconseguir una investigaciC creible I valida Assurma tant el corn-
proms crimplicacto corn el distanciament. els quals son dues cares
de la mateixa moneda. El que importava era exphcitar el recorregut
i poder aportar justificacions creIbles i no arbitraries que poguessin
ser pOblicament discutibles, a partir de les descripcions de les
dades. No pretenia ser «objectiva- -en un sentit positivista-. corn
tarnpoc no pretenia descriure la «veritat absolute-. no tenia el
privilegi de posseir-la. Els conceptes de «ventat-, «realitat- i, per
tant, «interpretacid- no estan desvinculats del sistema de valors
atics. morals i ideolOgics de les persones En canvi. si que pretenia
ser coherent i comprornesa amb la finalitat que perseguia de corn-
prensiO d'una mestra i arnb el procés de recerca amb qué haviem
estat implicades arnbdues. malgrat els dilemes o les contradiccions
que sorgien.

M. Agar (1992.122) manifesta que les etnografies sOn una conjunciO
de les diverses tradicions de retnegraf, dels grups que s'investiguen
i de les audiencies previstes. En aquest sentit, he argumentat les
decisions preses en relacib a les finalitats de la recerca i a la relacie
interpersonal entre la mestra I jo corn a investigadora. Pert) es
evident que el text tambe havia de construir-se tenint en compte
el tipus de lectors i lectores que en podrien ser els destinaris
principals.

Per tant. pel que fa a laudiancia hi ha diverses decisions per
cornentar. Una pregunta que ern vaig plantejar abans d'elaborar
l'informe era: A qui m'havia de dirigir a l'hora d'escriure? Jo creia
due no es tractava de fer un inforrne dirigit a la mestra, tal corn havia
fet en els informes parcials. La finalitat era construir un text explicant
l'experiencia viscuda d'arnbdues i representant el coneixement que
n'haviem tret A qui podia servir mes un estudi d'aquestes carac-
teristiques? Qui podria cornpartir i identificar-se amb el Ilenguatge.
amb el to, amb els contextos. amb les preocupacions, arnb les
satisfaccions, etc. que es descriupen a restudi de cas?

Primer de tot. tenia clar que el context on presentaria la recerca
era una tesi doctoral. perd no volia reduir la rneva audiencia al
tribunal academic R Walker (1985. 198) manifesta que segons
l'audiencia a qui vagi dirigit el cas. la presentacie Os diferent. A
mes, comenta que deponent de quius formats es presentin per a
tesis doctorals pot posar en tele de judici alguns pressupOsits
fonarnentals de la tradiciO acadernica L'autor puntualitza: -Canviar
la forma de presentacie equival a qUestionar els fonaments d'elaboraciO
d'informes per a altres audiencies. Un dels preceptes fonamentals
de la ciencia. tambe incorporat a les ciencies socials i a la inves-
trgaciO educativa. és que la investigaciC ha de ser transmesa, abans
que res, a la comunitat de cientifics i cientifiques Aquesta aca-
demia invisible- és qui analitza la investigaciO i. a traves cfun proces
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de debat critic I un mecanisme de <rnercat lliure- de reconeixement
I referencia, l'eleva a l'estatus de .coneixement rebut,. Havia de
desafiar l'academia9

Per les decisions que havia anat prenent sobre la recerca i sobre
el text, tal corn he apuntat anteriorment tenia clar que l'audibncia
principal havia de ser el professorat. I, per descomptat, tota la
comunitat educativa, per6 principalment els mestres. Aquest era el
public que a través de l'estudi podria generalitzar les interpretacions
que s'hi exposaven, podria contrastar-ho amb la soya realitat, podria
repensar-se la seva prOpia experiencia, etc. Quan vaig tenir clar
aquest tema em vaig sentir alleujada. Tot i que no deixava de pensar
si era un possible desafiament a l'acadèrnia. D'aquesta manera, tota
la histbria compartida arnb la mestra prenia una altra signif icacib
molt rnés amplia. En la redaccib del cas em va ajudar la idea que
escrivia un informe que tenia sentit i entitat per si mateix, corn si
pogués ser publicat sense afegits. Havia de sortir-ne un producte
final acabat i conjuntat, tot d'una peca.

També em vaig qUestionar quin estil de comunicacib podria
connectar amb l'audiOncia que em proposava. Ern van servir de
referOncia alguncs consideracions tant de Walker corn de M.A.
Santos. R. Walker (1985. 198) ressalta que. a banda de recolzar-
se en arguments contundents, cat disposar d'una sensibilitat per
connectar amb les audibncies per atraure i fomentar l'interés per
questions que sempre han passat inadvertides. Aixb requereix unes
habilitats més prOpies de qui es dedica al periodisme' que de qui
es dedica a la investigacib des de l'acadernia. En aquest mateix

(6) Un model que he tingul de referent han estat els reportatges periodist.cs televisius
Em va influir molt un sobre el cantant Sling
Tema WI fd narratiu des do la composicid del grop el serilit la finalitat qua preterna
el cantant. passant pels assams I acabant en on concert apoleOsic a Pans Varg
pensar quo m agradana goo I int orme tingues aguelles caracterishques que hi
vaig veure un hl conductor d un narrador la presentacio de la situacio. corn
evolucionava el content cap a d'aitres perspectives de mnsica, corn s'intercalaven
fragments d entrevista (fell dots musics hi havia fragments sencers d'enregistrament
d assaig es vera corn actuaven. corn Sting dingia els sears musics, a quina casa
S corn se sentien oar; (men pensaven, coin mien els assams
Corn colininava tot plegat ui an concert final
Un oltre model important van Se, ies iiclUreS de biog,atie, de dories. i aixO em
va oludar a construir on estil quo em penneha de;cnure millm la roahlat de; de
'dins' des de les nostres perspectives
He pogut consultar tarnbe altres estudis de casos realitrats en els nostres contestos
oroversilans Set Wells formen part de la investigacin quo s ha dot a term, prn

valoar la Reforrna del crcle 'America ii Andalasia Com tiriil,i oh estude, de
presentats en los Tosis doctoral.; de Cristma Alonso (Universitet do Barcelona
199?) Vary consultor el,. infrirmes de her, estudir, de (its ,ealit/ah. per `.2,ancho

.1 Hernando/ 1- Carbonell J Tort A Sanche; Cortes. E Simo N gue Liewies
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sentit, M Angel Santos (1990, 137) escnu "L'informe ha de ser clar,
precis, i cal buscar un Ilenguatge assequible al destmatan Un
Ilenguatge arca, carregat d'expressions cientifiques, tecniques o
artificioses, fa inOtil el treball perque els interessats no tenen accés
al desxiframent de missatges criptics. La pretesa cientificitat que
es vol fer sorgir dels tecnicismes linguistics amaga la veritable
riquesa del discurs i entra en contradicciO, en aquest cas. amb la
naturalesa etnografica de l'estudi". Vaig tenir presents aquestes
consideracions, tant per a la sensibilitat a que es refereix Walker
corn per a l'estil i el vocabulari que esrnenta M.A. Santos. D'una
banda, perque d'entrada no volia un text arnb un estil que trais la
relaci6 calida i cOmplice que havia rnantingut amb la rnestra. I de
l'altra, tampoc no volia un text disfressat amb tecnicismes acade-
mics, sin6 que rnantindria la rnateixa ,,riquesa" humana i discursive
del proces de recerca. Les mateixes decisions que tenia clares
reflectir en el text servien per connectar amb l'audiencia amb qui
ern proposava cornunicar-rne. Aquests fets em confirmaven, una
vegada més, que els lectors i lectores principals serien mestres.

Vaig haver de prendre unes altres decisions relacionades amb
l'estil de presentaci6 i redacci6 del cas. Tal corn esmenta Walker
es dificit trobar models d'informe de casos. Potser, corn reconeix
L. Stenhouse (1990, 77-78), nc hi ha prou experiencia a redactar
aquest nous de material. Aquest Oltim autor presenta tres possibles
models de presentaciO: la narracia, la vinyeta i l'analisi.

Evidentment, hi havia d'haver una presented() que seria rnés
adequada a la finalitat que pretenia i al tipus d'audiencia arnb qui
volia connectar. El mateix autor. Stenhouse, em va donar les raons:
la narracib era la que em convencia més. L'autor exposa que la
presented() narrative té dos punts forts: és simple i directa per Ileair
i és subtil. I aixO es possible perqué combrega amb aquesta re-
presentaci6 del mbn natural tan arrelada, (. .) i tambb perque oblige
a qui Ilegeix a presentar la seva prOpia legica enfront de la resis-
tencia de la histOrla. L'autor no arrossega el lector fins al territori
de la seva ment. sine que surt a trobar-lo.

D'altra banda. vaig trobar altres argurnentacions a favor del text
narratiu per part d'autors corn Bruner i Erickson que em convencien
per representar i donar significat a l'experiencia que volia cornu-
nicer. Bruner (1988, 25) especifica que la modalitat narrative s'ocupa
de "les intencions i accions humanes, de les vicissituds i de les
conseqüencies que marquen el seu transcurs I tracta de situar
l'experiencia en el temps en l'espai. ( .) La inseparabilitat del
personalge, l'ambient i l'acciO estan profundament arrelades en el
caracter mateix del pensarnent narratiu-. En aquest sentit, Erickson
(1989, 273) ia referencia al 0 retrat narratiu,, i el defineix corn una
representacre viscuda del desenvolupament d'un esdevenirnent de

vida quotidiana. en la qual les visions I els sons del quo es va

91



fer I el que es va dir es descnuen en la mateixa sequencia en que
es produiren en el temps real Aixo permet a qui Ilegeix la sensed()
d'estar presenciant l'escena

L'estil narratiu, doncs. em va permetre descriure situacions que
trobava rellevants per poder comunicar a qui Ilegis el text la sensacie

l'experiencia que vivia i sentia, i alhora crear-li un context que Ii
permetria trobar plausibles les interpretacions que jo aniria cons-
truint a partir de la narracie. AixO es el que pretenia en redactar,
per exemple, aquest fragment de l'informe que reflecteix l'impacte
dels primers dies a l'escola: .A cada hora, el silenci de la tutoria
es trencava pel soroll del timbre estrident que avisava el professorat
que era l'hora d'entrar en una altra classe. En un moment, la Mercé,
la mestra, i dos companys més, entravcil I sortien de la tutoria per
canviar de carpeta. Jo no volia destorbar el ritme de l'escola que
tot just comencava a engegar-se Només comencar, tothom anava
de bOlit. I jo vinga repassar les notes que havia pres, per6 amb no
gaire atencie. I la Merce no tenia ni temps de prendre el café, gairebé
ni de dinar. Sovint havia de dinar de pressa...-.

Per als etnOgrafs hi ha una altra justif iced() per descriure els
ambients. l'estat de la gent, les sensacions, etc. C. Geertz (1989,

26) ho expressa aixi- -Els etriOgrafs necessiten convéncer-nos no
només que veritablernent han estat alli, sine que si haguéssim
estat nosaltres els que hi haguéssim estat, hauriem vist el que ells
elles van veure. sentit el que van sentir i conclos el que van conclou-

re I tot aix6, tal com destaca Erickson. l'estil narratiu ho permet.

Tenir en compte tots aquosts aspectes em va ajudar a representar
les intencions que teniem la mestra i jo, el context de les nostres
actuacions, i alhora emmarcar-les en els Hoes i espais des d'on
actuavem. Tot aix6 permetria contagiar l'experiencia als lectors i

lectores amb el maxim de context i significacie possibles I contagiar
la vida que compartiem jo I a mestra. Crec que nomes narratiu
ho permetia, perque es un estil que no aboca a presentar els fets
i la realitat aplegada en categories d'anahsi lOgica, i indiscutible,
sine al contran. permet presental una realitat oberta a les dificultats.
al contrast, a possibles interpretacions diferents, a possiblés iden-
tificacions amb els personatges... En definitive, a traves de la narraciO
es pot presentar una reahtat I una experiencia oberta al dialeg i a

la comphcitat amb les persones que Heginen el text.

La narracie em va servir de presented() I de pretext per repre-
sentar unes situacions i vivencies determinades, pet:6 d'altra banda
hr vaig haver de coniuntar amh les descripcions. les analisis I les
interpretacions. es a dir, amb Ia creacio de coneixement. Vaig tenir
present els suggeriments d'Erickson (1989. 269-272 ) a l'hora de
presentar la mformacie. L'autor exemplif Ica molt clarament les f

nalitats quo I de tenir en compte qui investiga pel quo fa a la
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redaccio d'un informe interpretatfu -En redactar el corresponent
intorme, I objectiu de la persona que investiga no es presentar les
proves, en un sentit causal, de les seves afirmacions sino demos-
trar-ne la versemblança La finalitat és convencer l'auditori que
existeix una adequada base d'evidencia per a les afirmacions efec-
tuades. Si no es presenten proves sisternatiques per recolzar les
afirmacions, la persona que investiga pot veure's criticada perque
és purarnent anecdOtica... Els exemples de l'acciO social s'informen
mitjanoant retrats narratius o cites directes de les notes de camp.
Si no hi ha una descripci6 particular que exemplifiqui I justifiqui les
afirmacions clau de l'inforrne. el lector es veu obligat a acceptar
les afirmacions corn a d'Jgma de fe. (...) En escriure l'informe. qui
investiga te dos objectius principals: explicar al lector el que volen
dir les diverses afirriacions i presentar les proves en qué es basen
aquestes afirrnacians>,.

Jo vaig fonarrentar I justificar les afirmacions oue feta f les
sustentava a part r de les evidencies que recollia. Es a dir. tenint
en compte aquest et, presentava la inforrnaciO i les evidencies que
em semblaven relle vents per a la cornprensiO de la mestra. I alhora
vaig anar desplegant un fil. Una evidencia portava a buscar-ne més
i a cornprovar possibles interpretacions que rn'anava formant a
mesura que Pnalitzava la inforrnaciO. En aquest sentit. pensava en
l'audiencia Ii reconstrula el rneu propt procés. D'alguna rnanera
em deixava acompanyar en aquests diferents trajectes de recerca
cap a la comprensiO. Cada vegada l'inforrne es convertia en un bucle
de comprensib rnes gran i més ampli Cada vegada hi havia mes
inforrnaci6 arrossegada. desplegada. i connectada. pert) no deixava
el lector rnai sol. li feta present qué pretenia. on anava. qué trobava.
perqué em sorprenia. quins aspectes m'interessaven, quines pre-
guntes em fem. per que les trobava rellevants. per que rOirnportaven.

alhora corn evolucionava la comprensiO dels problernes que em
formulava. Segons Erickson (1989. 280), aquest ultim punt es im-
portant per valorar la versemblanca del text i no s'hauria clornetre
corn tantes vegades es fa: "l'autor o l'autora del text ornet incloure
explicacions de les rnaneres en que evolucionen els conceptes clau
en l'analisi o en que apareixen patrons inesperats durant el ternps
que va passar en el context de recerca en el poster:or periode
de reflexio. Aque:ita ormssio en una investiaacio de camp es des-
afortunada ja que la versernblanca de latnterpretaciO final s'incrernenta
molt si se II mostra al lector que lOpinio de qui investiga es va
modificant durant el transcurs de restudi-

a
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El text: un bucle que representa l'evolució cap a la com-
prensid de la mestra

He cornentat que em vaig servir de l'estructura narrative, pert)
aix6 no vol dir que el text tingui una estructura cronolbgica. No es
aixi. Una idea que em va impactar sobre aquest aspecte va ser
expressada per Lawrence Durrell en el seu llibre Justine: "El que
necessito es registrar les experiencies no en l'ordre en que es
produIren -perque aix6 es la histgria-, sinb en l'ordre en que m'irnposaren
per primera vegada el seu Significat". Aquestes linies van ser clau
perque em van suggerir la manera de representar tant l'experiencia
viscuda corn el coneixement elaborat a partir dels significats que
anava construint. A traves de la narracig, podia expresser dos tipus
diferents d'ordre: un ordre temporal cronologic i un ordre temporal
segons anava adquirint els significats. I més encara, tambe la
combinació d'aquests diferents ordres temporals em servirien per
construir cada capitol.

L'ordre cronolbgic m'era Otil per expressar el context temporal
de Ia investigacig. i d'altra banda, serviria per explicar algunes
situacions la comprensiO de les quals exigia un ordre cronoltigic.
Per exemple, per donar unitat a l'informe he fet servir l'ordre cro-
nolOgic al comencament on explico els primers contactes amb la
mestra, arnb l'escola. arnb els alurnnes, etc., al final tanco l'informe
quan surto de l'aula i de l'escola despres dels dos anys de col laboracig
amb la mestra També he adjuntat al final de l'informe un epileg on
reflecteixo la situaciO i els termes en que yam negociar l'informe.

Els altres capitols de l'informe final estan estructurats, sobretot,
partint de la idea de Durrell. segons l'ordre temporal de creacig de
significats. Aix6 no vol dir, tal corn acabo d'exposar, que no intercali
fets narrats cronologicament. De l'anelisi de les dades, van emergir
clarament tres grans ambits diferents on aplegar la informacid sobre
la mestra. Van ser la clau per organitzar, després, els capitols:
Aspectes biografics: personals i professionals; ambit de la practica
a l'aula: planificacig de l'ensenyament. l'actuaciO pedagdgica i

l'avaluacig: i [ambit del centre: les finalitats educatives i les de-
mandes institucionals del centre en relacib a un context social
educatiu més ampli.

Vaig decidir ordenar el 3 capitols comencant pels aspectes bio-
grafics professionals I personals i acabant pels més contextuals-
escolars, perque em permetia reflectir la meva propia evolucio de
comprensib de la mestra. A mesura que avançava en comprensib.
avançava en noves possibilitats d'interpretacig. Podria ser que exis-
tissin altres formes d'organitzacib, pero aquesta expressava la meva
propia construccib d'interrelacions i de significats I creia. tambe.
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que era una organitzacid comunicativa I comprensible per als lec-
tors El fet de presentar primer la trajectOria de la mestra I aspectes
de la seva biografia personal relacionats amb la manera de viure's
corn a mestra, donava un context de comprensiO que permetia
entendre millor el que passava a l'arnbit de la practica. El mateix
passava amb la informaci6 sobre la practica pedagogica a l'aula,
es complementava i s'interrelacionava amb tot el que pretenia l'escola
i el seu context sOcio-cultural envers al professorat i l'alumnat.

No va ser gens facil arribar a l'organitzaciO i al plantejament
esmentats. Sobretot em va ajudar un decisiu entestament per no
«trail." tota la riquesa i la complexitat que tenia la realitat on estava
impIicad i, alhora, que no trais, tampoc, ni la rigorositat ni la
credibilitat del treball. Segons F. Angulo (1991a, 19) qui investiga
des d'un enfocament interpretatiu ha de resoldre una cjOestiO que
esta en relaciO amb el que he exposat abans sobre l'audiencia a
qui ha de dirigir-se el treball: "Corn reconciliar el marc cientific amb
el marc del subjecte investigat, sense que ambdós resultin desvir-
tuats?". Segons l'autor, cal trobar i defensar un nou marc comprensiu
que pugui abracar ambd6s, es a dir, que mantingui fusionats els
dos aspectes clau: el rigor cientific i la ineludible necessitat de
rellevancia humana. La (re)conciliacid calia trobar-la en la no escis-
siO dels valors cientifics, emotius i morals.

Em vaig enderiar a trobar i a buscar noves formes de representar
i comunicar aquesta complexitat humana amb la rigorositat que
exigia el treball.7J.M. Sancho (1992, 54) expressa que en els estudis
de fenOmens corn ara l'educaciO escolar on conflueixen persones,
situacions I decisions molt diferents, és dificil fer convergir de
manera creativa un saber relativament dispers i elaborat des de
perspectives tan diferents.

(7) La conoPpltracIO del que havm 'mtentar ter la va,y trobar representala mes
endavant en lectures sobre eprsternologia lemmrsta en clue es propose models
interactuus per analltzar la realitat En aquest sentit. Ana Sanchez (1993, 4) recull
corn a base del model interactru l'epistomologia de Is complexitat aportada per
Edgar Morin Seyons l'autora. el mélode monnra es un intent d'afrontar l'ambigultat
re mcertesa 1 per tent. la crisi do l'objectivitat quo el conduce< a la tormula,,6
(I una nova logica Tent la dralegica corn el bucle recurstu serveixen per expltc, ,ir

mostrar les pecullaritats conceptuals dels models interactrus Segurnt aguest
mode!, l'autora especitica gums en scan clx pressupdsats 1) es pee probable que
cs producixr entre le, cliverses parts I elements que s'analitzen una jerarqum
cauSai entre (Ms 21 les rplaraont, quo s estableisen entre els elements sOn
roe ursives v.in de les tines a les altres ennquint-se I augmented! 01 seu Sigindrcat

complexaat Aixo queda expressat arnb la idea du 'bucic' o cercle ernerg!
wvells de complesital cada vegada mes grans 3) les relacrons recursn, s

`AM dialiuququc:. Cs a da no scran harmAnio,,ns sine quo poden set cornole-
moll;,rms concorri-Ols antagornques a Is vegda La dialOgca ox un buCle quo
en el t.,eu dit.corrutr inacabal va transtormant els termes que el componen

,W-
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Crec que vaig fer [intent Havre de connectar moltes parts que
no eren dependents d una manera mes o menys logica I causal, sino
que el sentit que havia de construir estava mes en relacio amb
esbrinar les possibles contradiccions. interaccions, dilemes... entre
situacions. persones I decisions sobre la realitat que volia compren-
dre. I aix6 va ser possible a partir d un proces dialOgic. és a dir,
a partir d'establir relacions recursivesicreant nivells de complexitat
cada vegada més grans. Es en aquest sentit que vaig poder repre-
sentar, a l'informe. el procés de construcci6 de coneixement i per
tant de comprensib a partir a'un "bride". tal corn he esquernatitzat
en el grafic adjunt. Aquest proces em va permetre no desvirtuar ni
la cornplexitat hurnana irnbricada a la mateixa realitat. ni desvirtuar
un procés que exigia rigoros!tat, cientificitat i uns criteris de cre-
dibilitat clars En definitive, comparteixo l'opinio de F. Angulo (1991a.
18) sobre la definiciO detnografia cientifica: "Una etnografia cien-
tifica ha d'anar mes enlIe de les dades empiriques, ha d'interpretar
clentificament la realitat. Una etnografia que va més enlla de l'empirisme
( .) és una interpretació accessible a les experiencies diverses dels
qui la Ilegeixin I Os en aquesta possibilitat de compartir la profun-
ditat i la riquesa de la seva interpretacib on rau. en ultima instancia.
le seva qualitat

El procés que es genera en una investigacio d'aquestes carac-
teristiques és molt complex Per aix6. al meu parer és important
aportar l'experiencia viscuda a partir de reconstruir el procés d'inves-
tigacib per donar compte no tan sols de les decisions que s'han
anat prenent. sin6 ternbe de corn es resolen els desaf laments a que
t'acara una recerca d'aquestes caracteristrques I quines no s'han
pogut resoldre En definitive. em vaig trobar implicada en un procés
que em va porter a un qüestionament més o menys continuat a tots
nivells. personal i professional PerO. sobretot va ser un procés que
em va porter a intentar salvaguardar. en la mesura del que vaig ser
capac. el que creia que era valubs de la recerca

Quan la Merce, la mestra. em va retornar l'informe va expressar
amb aquestes paraules la seva

-Has reflect,t e: Que viviem Es ta realital clue yarn compartir S'hi
you e' comprorms la relaolo ia imoi'cacio 1 Jo clue no nornes

rt,1,(.v s.no tan v.deo pe,ouc tc. moylment te vtda..

Vaig pensar que tots els esforcos esmergats havien valgut la
pena A mes. m'ho van confirmar les mestres que s'havien Ilegit
l'informe per tal de tenir un contrast extern de la recerca He recollit
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alguns comentans que van fer sobre lestil, la presentacio I el
tractament del contingut Per exemple, A Llobet comenta

"Corn un gran cabdell, de mica en mica, la Remei ha anat descab-
deliant, al costat de la Merce I sempre amb un gran respecte per
ella, el que sent la mestra i. alhora, tot allb que envolta la seva tasca.
(...) Es un estil que m'agrada perque hi ha reflectits els dubtes. les
dificultats, i aixb no es gaire corm:, que ho manifesti qui investiga
Normalment sOn aspectes que no surten. Hi endevino un altre estil
de recerca i actitud d'investigacig. una actitud nova. posifiva, huma-
nista (...). Estic segura que aquesta investigaciO pot ser Util tant per
als professionals de l'ensenyament corn per a l'administracio"

D. Roca ho expressa amb aquestes paraules:

M'ha interessat i alhora m'ha commogut aquesta analisi de la vida
docent fruit del treball i la complicitat de la Remei i la Merce. M'ha
agradat molt tant pel contingut. amb el qual em sento completament
identificada. com per l'estil I el punt de vista amb clue ha estat elaborat
redactat tot l'estudi El respecte. el rigor professional. els dubtes.

reflexib, l'amistat i la tendresa, entre altres. sOn valors presents
al Ilarg d'aquest treball que ens mostra la dimensiO humana de la
nostra professiO"

La transferibilitat i la generalització d'un informe etnogrefic

Per Oltim, voldria destacar els aspectes relacionats amb la trans-
feribilitat i la generalitzacie dels informes procedents d'una recerca
interpretativa, etnografica i estudis de cas unic. Sovint es presenta
com a terna controvertit la generalitzaciO que pot tenir un cas Onic.
Quina rellevancia i quin interes pot tenir una etnografia que descriu
i interpreta un sol cas? La meva recerca n'és un clar exemple. A
qui pot interessar la vida professional d'una mestra que trehalla en
un Hoc determinat que la investigacie representa sobrciot en un
temps concret d'aquesta vida professional? Les possibles respostes
teeriques les vaig trobar en la nombrosa literatura que hi ha sobre
el tema de generalitzaciO I transferibilitat dels casos Onics. Les
possibles respostes de validesa reals i practiques van ser els comentaris
que van fer sis mestres que van Ilegir-se l'informe per tal de validar-
ne la versemblança.

Apwilitre algunw., (le lut, 'dew.; nies rellovantn i nuqqoiiduo , quc
vaig consultar sobre el terna Pel que fa a l'aspecte de transferibilitat
del cas Onic tal com assenyala Guba (1985) en una investigacio
que se centra en la comprensiO d'unes persones determinades. en
unes circumstancies i uns contextos determinats, no es pot proton-

frs

97



dre no tindria sentit que es desenvolupessin unes conclusions
aplicables i generalitzables Hi ha nombrosa literature que s ha
escrit sobre el terna de la generalitzacio dels casos unics les
limitacions per extreuren teoria i conclusions aplicables a més
casos... De totes les revisions que vaig fer per documentar-me. tres
aspectes son els que es podrien ressaltar sobre corn abordar la
generalitzacio dels casos unics: robtencid de qualitats universals
a partir dels casos concrets. la generalitzacio naturalista la ge-
neralitzaciO. es a dir la interpretacio que en fan els mateixos lectors

lectores.

Quant al primer aspecte. es interessant el punt de vista que
aporta Erickson (1989. 281-294). el qual enten que la recerca sobre
un cas unic no preten arribar a -universals abstractes- sin6 a
-universals concrets-- Lautor exemplifica la seva perspective consi-
derant que cada -exemple d'una aula es vist corn un sistema bnic
propi per si matelx, per6 malgrat aix6 mostra qualitats universals
manifestades en el concret. per() no en l'abstracte- Vaig relacionar
la idea d'Erickson amb l'aportacio de Bruner (1990. 28) on exposa
que les persones formern part d'un univers cultural on es negocien
els significats I les interpretacions i craquesta manera els essers
humans sorn extensio expressio de la culture on estern immersos
Bruner assenyala que

"en vdat do la nostra participac,o en la cullura ei sgrofical es fa
pubilc comparfl La nosti a vida adaptada. culturalment depen oe
s,gnoicats I conceptes compartits oepen tambe de formes do d,s-
cllrS compartides que Serveixen per negociar les dferencies de
s qmficaf I interpretac,o.

Per tent. seguint aquesta perspective de Bruner. crec que el cas
que presento sobre una rnestra guarda moltes semblances i parallelismes
amb moltes possibles mestres que estan immerses en contextos
escolars i en una organitzacio del sistema educatiu semblant Per
aixO. la interpretacio de la mestra no esta desvinculada de possibles
interpretacions i significats connectats amb la rnanera que un univers
cultural enten la vida dels professionals de l'ensenyament N Blanco
(1993) defense que

rioorosa tie 13 0,ac.',,:a tioCert 1)Cr flies que CS rOf0(00.1
e503 (a.,!3) Sot (oloiess)i coup trta,urlinct:o
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engloba la potencia de la rea'itat permetent coneixer el que passa
en una aula per que s actua d una manera determinada corn es
connecten els diferents elements que intervenen desembullant la
significacig de les actuacions que hi tenen Hoc D'aquesta rnanera.
poden constituir el punt de partida per comprendre corn i a traves
de quins mitjans rictuen els professionals de l'educacio I. a paror
d'aquesta comprensiO. treballar per elaborar alternatives de canvi
realistes i viables".

Molt relacionat amb el punt anterior, comentaré el segon aspecte
de la generalitzacib que fa referencia a la transfenbilitat. En paraules
d'Eisner (1981, 5-9), el .que és general resideix en el particular.
perque el que una persona apren d'una situacib concreta ho trans-
fereix a les situacions subsegOents que troba. En aquest mateix
sentit, Guba (1985, 160) cornenta que la persona que investiga ha
de donar abundants dades descriptives i desenvolupar descripcions
minucioses del context amb la finalitat d'establir judicis sobre la
correspondencia amb altres contextos possibles -en aquest cas pel
que fa a altres mestres. Per aixo, Guba enten la generalitzaciO corn
a -transferibilitat-. Seguint aquesta mateixa perspective, Stake (1978.
5-8) afirma que la gent busca models que expliquin la seva prOpia
experibncia corn tarnbé els esdeveniments en el mbn que els rodeja.
A mes, puntualitza coincidint amb Guba, el coneixernent cornplet
i detallat del que es particular permet a les persones veure sem-
blances en contextos nous i estranys. Stake anornena aquest procés
"generalitzacie naturalista-. A l'hora d'elaborar l'informe del meu
cas estudiat. vaig tenir en compte aquest aspecte. Sernpre que ho
creia rellevant vaig mantenir i reflectir a l'informe final les descrip-
dons de les situacions, de les actuacions. del que es deia. dels sen-
timents viscuts. a fi i efecte de fer possible aquesta transferibilitat.

Seguint el plantejarnent anterior, hi ha el tercer aspecte que crec
que el matisa. Fa referencia a allb que autors corn Wilson (1979):
Kennedy (1979): i Walker (1980) anomenen ,da generalitzacib de
la persona que Ilegeix- (reader or user generalizability). Segons
aquesta concepciO, s'enten que el lector o lectora es qui ha de
preguntar-se sobre el que pot aplicar-se o no del que hi ha a l'estudi.
per tant la generalitzaciO en Oltirn terrne a realitza qui Ilegeix el text
quan esta intentant aprendre del cas Eisner' rernarca que els
estudis de recerca creen el seu propi univers interpretatiu. En aquest
sentit, sOn els lectors els que construeixen les connexions i son els
que fan les generalitzacions rnitjançant l'analogia i l'extrapolaciO.
Per altra banda. Clifford. (1992. 141) rernarca que l'escriptura et-
nografica es una activitat ingovernable I multisubjectiva que assoleix
coherUncia en actes particulars de lectura Pei a aquest autor, sem
pre hi ha una varietat de lectures possibles, lectures quo estan mes
enlIA del control de qualsevol autoritat singular
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Aquest paper rellevant atorgat a qui Ilegeix una etnografia, un
informe d'estudi de cas, es infinitament suggendor Segurament que
es el mateix proces que utilitzern quan Ilegirn una novel la I intentern
d'establir-hi una interaccib i, per tant, una comunicacib amb el text,
i.tendirn a comparar, contrastar les nostres vides amb la dels altres.
Es en aquest sentit que pren forma el que J. Bruner (1990, 109)
explicita clararnent per als estudis antropolOgics i interpretatius "la
validesa és subjectiva mes que objectiva: la plausibilitat de la
conclusib es el que compta. I la plausibilitat resideix a l'o'ida de
l'espectador". A mes. Bruner afegeix una expressiO tan contundent
corn: "La validesa es un concepte interpretatiu, no un exercici de
disseny metodolOgic". Per aixO l'autor considera que en aquesta
mena d'estudis hi ha dues possibles generalitzacions que fa la
persona quan Ilegeix. es a dir. quan interpreta l'estudi: "la reflexi-
vitat i la capacitat per imaginar alternatives-. Defineix la reflexivitat
corn la capacitat humana de retornar-nos al passat i alterar el
present en funcio d'eil o d'alterar el passat en funci6 del present.
Ni el passat ni el present no romanen fixos en enfrontar-se a aquesta
retlexivitat. Quant a la capacitat d'irnaginar alternatives, Bruner
destaca l'aptitud per trobar altres formes de ser, actuar i Iluitar.

Es a partir de la lectura de Bruner i de les aportacions d'Eisner
que vaig decidir plantejar-me incorporar a la investigaci6 la veu de
les sis mestres que abans he esrnentat, exposant en quins aspectes
es reflectien i quins aspectes els havia ajudat a repensar-se corn
a rnestres i repensar diferents alternatives d'actuaciO. A rnés, creia
que era una forma possible de validar externarnent la recerca que
presentava.

Totes les mestres van trobar-hi punts de contacte. d'identificacib.
de contrast, o de reflexiO. He seleccionat alguns fragrnents de
mostra a partir dels seus escrits i comentaris que fan referencia a
la transferibilitai i generalitzaciO que van fer del cas. D Roca ma-
nifesta

"M'he identificat amb les sensamons que la Merce experimenta (per
quo la majoria d'elles representen una autocntica?). Mhe identificat
en l'excessiu dinqisme de les classes per tal de mantemr-ne millor
el control. la Inseguretat en els plantejaments didactics. els dubtes
en l'avaluacio. el sentiment de culpabilitat en adonar-nos que prio-
ntrem continguts enfront d'altres valors corn ajudar els nens les
nenes a pensai i a ser critics. les pressions de la programaciO, la
manca de temps per a preparar el material: la tendencia a l'acomodement
a la rolina. H voltes a causa de resqotament ( ) Un nitre aspecte

sobre el qual he reflexionat a partir do l'estudi es el let quo donem
massa importancia als continquts en detriment daltres valors corn
fomentar l'autoestirna. l'espi no critic. l'opiniO personal dels alurnnos.
etc
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A partir de l'informe, A Llobet recorda la seva expenencia a se-
gona etapa

"Recordo que tenir 180 alumnes em suposava un trasbals molt gran
els primers dies per conéixer-los un per un. Dificulta molt el contacte
personal i tambe avaluar-los justament term:It en compte I esforci. els
coneixements, la situaciO personal I el propi proces. .".

I ella mateixa expressava aixi la seva experiència en Ilegir l'estudi:
"He compartit els patiments de la Merc6 'ins al final, i despres ja
he respirat tranquil.la".

A. Bravo cornenta la impressid i l'expeliencia de Ilegir l'informe:
Es el perfecte retrat del que jo visc cada dia. Entres a les 9 I amb
un ritme desenfrenat no acabes fins a les 5.30 de la tarda Ho he
tornat a reviure amb !es descripcions que fas. He reviscut de nou
rangoixa per aquesta pressib que sento pel temps. Mentre ho Ilegia
pensava: Una altra vegada no, per favor! ( ..) Ho he trobat totalment
cre)ble. Encara que no comparteixi amb la Merab el seu plantejament
didactic. si que m'identifico amb la dedicacia amb qué treballa. Quan
t'imphques a fons, pateixes més. (...) Aquest treball no només rn'ha
f et reflexionar corn a mestra, sinO tambe corn a directora de Centre.
ja que he estat vutt anys desenvolupant aquesta tasca. Sempre es
poden canviar aspectes. pelt ne tingut una sensacib de satisfaccia
amb la feina realitzada M'ha servit per adonar-me que no anava gens
equivocada. L'esperit amb que intentava organitzar el centre este. molt
Iluny del que he Ilegit aqu i mes a prop del que intentava dia a dia
portar a la practica-

V. Besora comenta:
'En Ilegir-ho he estat més conscient de les pressions que tenim corn
a ensenyants I m'ha ajudat a valorar 1a tasca que faig I a no veure'm
corn un 'bitxo estrany' Tal corn em diu un amic. no podern anar
culpabilitzant-nos de tr.: el que succeeix en el nostre entorn Cal
'evolucionar. aprendre canviar -tal corn es diu a rinforme- per poder
evolucionar una altra vegada Gracies per haveNrre oonat roportunitat
de reflexionar. ae desengoixar-me I de comprendrem".

D altra Panda, Carme Yus exposa que
'la realitat que es descriu te molt poc a veure amb la rneva expe-
riencia. Estic acostumada a trebaHar en equip I amb un altre estil
a organitzacid d'escola Pero segurarnent aquesta es la realitat que
viu la majoria de mesires, sobretot a la privada"

Corn a tancament d'aquesta exposicid nomes puc afegir que
l'informe final, inclOs corn a tercera part de la tesi doctoral que vaig
presenter representa un procés vivencial i hurna I. corn tot el que
és hurria., implica sentiments. contradiccions. dilemes desigualtats
i tambe complicitat. amistat, col laboració. satisfaccio. I tot aixO
forma part del coneixement elaborat a partir de la recerca En
definitiva s'exposa un coneixement que intenta integrar el rigoi de
la cientificitat salvaguardant la perspectiva humana.
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Las decisiones que
explicito en el articulo
en torno a la construc-
ciOn de un mlorme
etnografico. estan ba-
sadas en la expe-
riencia de un proceso
de investigacion du-
rante la realizaciOn de
un estudio de caso.
Hay diversos aspectos
que son claves impor-
tantes a la hora de
redactar un informe
final de un proceso de
investigaciOn interpre-
lativa I etnografica.
Comento de manera
general algunas consi-
deraciones sobre el
compromiso que exige
una investigacion de
estas caractertsticas
respecto a la publica-
ciOn del informe Pro-
fundizo en las de:isio-
nes relacionadas con
la construcciOn de un
texto coherente con la
finalidad de la mvesti-
gaciOn y con la ade-
cuaciOn segun la au-
diencia a la que va
dirigicio el informe

Abstracts

Les decisions dont to
rends compte dans cet
article quant A la
construction d'un rap-
port ethnographigue
sont fondées sur
l'experience d'un pro-
cessus de recherche
pendant la realisation
d'une etude de cas
Certains Clements no
peuvent étre negliges
lors de la redaction du
rapport final d'un pro-
cessus de recherche
Interpretative et ethno-
graphique Je coin-
mente par ailleurs
brievement certaines
considerations sur les
obligations qu'impose
une belle recherche
quant a Ia publication
du rapport. J'insiste en
particulier sur les de-
cisions touchant a la
construction d'un texte
coherent avec la hnali-
te de la recherche et
adapte au public au-
quel le rapport est
destine.

'1

The decisions I set out
in the article about the
preparation of an eth-
nographic report are
based on the experien-
ce of a research pro-
cess in carrying out a
case study. There are
various aspects which
provide keys to be
borne in mind when
drafting the final report
of a process of inter-
pretative and ethno-
graphic research. I
comment in general
terms on some consi-
derations about the
commitment required
by research of this
kind concerning the
'publication of the re-
port. I examine in
depth the decisions
related to the cons-
truction of a text cohe-
rent with the aim of
the research and with
its appropriateness to
the audience to whom
the report is directed
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Aprofundir en la vida de les coses: l'etnografia a
la investigació educativa
Peter Woods*

Introducció

Parteixo de la premissa que la docencia es una forma d'art i

consisteix en mOltiples formes de comprensie i de representacie
(Eisner, 1993). El curriculum no nornes és un conjunt de materies,
sino un "proces complicat i constant de disseny ambiental- (Apple,
1993. p.144). Aixe segons Apple. converteix la docencia en un acte
estbtic. rnes semblant a pintar un quadre que no pas a construir
un pont- (ibid.). La docencia és expressive i emergent, intultiva i

flexible, espontania i emocional (Woods i Jeffrey, 1996). Aim!) no
significa que, en certs aspectes importants. la docencia no sigui
una ciencia. ni tampoc que cientific el seu estudi no pugui oferir
gaires coses. Pere la docencia corn a art rep menys atencie. potser
per la dificultat de dissenyar una metodologia apropiada. Quant a

l'etnografia, especialment si tenim en compte els esdeveni-
merits recents, ofereix certes oportunitats. no nornés per a la nostra
comprensie dels processes educatius, sine a traves d'aquesta compren-
sie ponderada. per a la millora educative.

L'etnografia té una serie de fonaments teerics. pere jo considero
l'interaccionisme simbelic especialment fructues. Plummer (1983)
destaca quatre criteris centrals

Peter Woods es catedratic d educacio a la Facultat d Educacin I he Open Um-
versity. Milton Keynes Regne Unit Va dedicar 11 anys de la seva vida a la doconcia
abans d'rngressar a !poen University el 1972 on. dziant anys va dirigir el Centre
de Sociologia Recerca Social LI seu principal interes en la t ecerca es retnogralia
escolar Es autar de nombrosos articles Ilibres clue mclouen 'The Divided School',
'Sociology and the School'. "The Happlests Days?' "Teachei Skills and Strategies'
Recentment ha let una investigacio sobre la "docencia creativa a les escoles de
primarra' Els seus darrers Ihbres. TC. arca! Events in Teaching and Loarning' i 'Creative
Teachers in Primary Schools' son els primers productes de I esmentada investigacio

liihror onG is publicara el noir flihre ii adoesta r;one rscht luntoment arith
Jellrey I eachable Mornonts The Art ot teaching in Primary School' Actualment
ei:tudia els electes de le:: inspeccions escolars err els professors de unman,' i lu !;oy,I
teth.t
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-la subject/Mat la creativitat humanes -que mostren de quina
manera els indiviaus responen a les forces socials I agrupen ac-
tivament mons socials; ha de tractar experiencies humanes concre-
tes -parla, sentiments, acci6- a través de la seva "organitzaci6 social

especialment, econarnica (i no nomes de la seva estructura in-
terior, psiquica i biolagica); ha de mostrar una Oamiliaritat intima
naturalista amb aquestes experiencies... i el socialeg ha de ser
conscient del «paper moral i politic" definitiu que suposa avangar
envers una estructura social amb menys explotaci6, opressi6 i injusticia,
i mes creativitat, diversitat i igualtat (pp.1-5).

L'organitzaci6 social es considera corn un ordre negociat que
apareix en el moment que les persones intenten solucionar els pro-
blemes amb clue ensopeguen en situacions concretes. Aixi doncs,
ens preguntem amb quins problemes es troben els professors des
del seu punt de vista. Corn els experimenten, quirts significats se'ls
d6na i quins sentiments es generen? Finalment, corn se solucionen?
Encara que recentment l'autonomia professional pot haver estat
objecte d'un atac (Hatcher, 1994), els interaccionistes estudien de
quina manera les persones "aconsegueixen autonornia malgrat la
seva manca de poder formal" (McCall i Wittner, 1990, p.70). Es posa
ernfasi en la construcci6 de significats i de perspectives, en l'adap-
tacit' a !es circumstencies, en la gesti6 dels interessos en el flux
i el reflux d'innombrables interaccions que contenen moltes ambi-
guitats i molts conflictes, en les estrategies concebudes per pro-
moure aquests interessos i en la negociaci6 amb els interessos dels
altres, un tret cornü a totes les situacions docents (Woods, 1992).

L'etnografia, amb els seus emfasis en el respecte del man
empiric, en la penetraci6 dels nivells de significat, en la facilitaci6
de "l'assumpci6 del paper de l'altre", en la definici6 de situacions
i en la comprensi6 d'un sentit de proces, constitueix la metodologia
natural per a aquest enfocament i per intentar comprendre "l'art de
la docencia (Woods i Jeffrey, 1996). Durant els anys setanta I vui-
tanta, un gran nombre d'estudis etnografics realitzats al Regne Unit
es va dedicar a ordenar el terreny interaccionista de l'escola (Woods,
1990a, 1990b). Cap al final dels anys vuitanta. els enfocaments
etnografics oberts interessats a esbrinar "clue succeeix aqui., van
deixar de ser el centre d'atenci6 i van ser substitults per problemes
i temes especifics, corn l'efecte dels exemens, la practice del curriculum
i la diferenciaci6 de genere i raga. L'impacte de les politiques del
"Nou Dret de les administracions Thatcher, que van culminar en
la Llei de la Reforma Educative de 1988, i la legislaci6 subseguent,
han dirigit els estudis de forma eficao des d'aleshores i han donat
lloc a una nova branca de la discipline, la -sociologia de la politica.
en la qual l'etnografia ha jugat el seu paper (Ball, 1990). Al mateix
temps, l'etnografia. i especialment l'etnografia interaccionista, ha
estat objecte d'atacs procedents de diversos camps. Els mes impor-
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tants d'aquests siOn el postpositivisme, la teoria critica I el postmo-
dernisme Aquests plantegen questions sobre la validesa de l'obra
etnogrefica i dels seus criteris de veritat (per exemple, Hammers ley,
1987, 1990); sobre la seva descontextualitzaciO aparentment poli-
tica i histOrica i la seva suposada incapacitat per tenir en compte
els macro-factors, especialment aquells factors estructurals refe-
rents a la classe social, el genere i la raga (per exemple, Troyna.
1994); i sobre la seva tendencia a convertir l'etnOgraf en testimoni,
interpret i presentador d'una Unica realitat objective i a imposar una
veritat en una situaci6 que en té moltes (Marcus, 1986). Malgrat tot,
aquestes critiques no minaran l'etnografia interaccionta, corn procla-
men alguns dels seus detractors, sinO que la reforgaran i la con-
vertiran en una forge rnetodolOgica encara més poderosa per a les
questions que planteja actualment el mOn educatiu (Farberman,
1991). Espero demostrar alguns dels seus avantatges en aquest
document. De primer, parlaré de la pertinencia encara vigent de
l'etnografia interaccionista.

La pertinència encara vigent de l'etnografia interaccionista

L'etnografia interaccionista continua essent pertinent perque

1. Cada situaciO és diferent. El moment de la docencia este
afectat per una multiplicitat de factors que impliquen elements tan
canviants corn l'estat del coneixement, l'espai i el temps, les con-
sideracions culturals, els recursos i la capacitat i la predilecci6
humanes. Corn observe Dewey (1929, p.6):

El judici I l'opini6 respecte a accions que han de dur-se a tenne
names poden assolir una probabilitat precaria.. Lactivitat practica
ta reterancia a situacions bniques I individuahtzades que mai no es
poden duphcar de manera exacta I respecte a les quals, per tant.
no es possible tenir un certesa total.'.

Només es poden predir certes coses. No es tracta que el professor
tingui certes solucions determinades que es puguin aplicar a certs
problemes determinats; ni tampoc de reflexionar sobre les possi-
bilitats i de prendre una decisi6 conscient sobre quina combinaci6
d'accions cal emprendre. En canvi, es necessite habilitat I judici
per seleccionar i aplicar els coneixements existents en elk) que
Schon (1983) anomena -els coneixements-en-acciO-. Moltes d'aquestes
coses estan incrustades al subconscient del professor i s'utilitzen
de forma intu'itive Encara astern molt Iluny de comprendre t de
la docencia,
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2 S'ha estes una nova pohtica que amenaga d'intensificar la feina
dels professors I de reduir el seu poder Tanmateix, corn destaca
Ball (1994). no podem donar per descomptat que la politica sirn-
plernent ja que ha d'interpretar-se -en el terreny i -in situ>,

Les respostes han de ser "creatives". Ateses les lanitacions. les
circumstancies les practicalitats. la traduccie de les simplicitats
abstractes crues dels textos de politica en practiques interactives

sostenibles cialgun tipus irnplica un pensament. una inventiva i una
adaptacid productius. Les politiques (...) generen circumstancies en
les quals es redueix 0 es rnodifica el ventall clopcions disponible per
decidir que cal fer. o s'estableixen obiectius o resultats determinats
Tot aix0 implica una accIO social creativa. no una reactivitat robetica."
(p 19: vegeu tambe Riseborough. 1992)

Aquest argument es pot aplicar en un sentit més general. ja que
és probable que la culture del professor experirnenti un canvi radical
(D. Hargreaves. 1994). Corn observen McCall i Wittner (1990, p.58):
-Arnb noves condicions, les persones inventen culture". Es pot
arguir que l'etnografia este perfectarnent equipada per estudiar
aquesta activitat creative, generadora i estratbgica.

3. A la docencia estan proliferant les tensions i els dilemes. Berlak
i Berlak (1981) van niostrar de quina manera els professors. en la
seva practice quotidiana. Iluiten constantrnent contra una serie de
dilemes, sovint sirnultaniament, i han de prendre decisions respecte
als mateixos Alguns d'aquests sOn Quan cal ensenyar als nens
mdividualrnent i quan al conjunt de la classe? Quan cal prendre
decisions pels nens i quan cal permetrells que les prenguin ells
mateixos? Cal posar emfasi en la rnotivacie intrinseca o extrinseca?
Cal concentrar-se en un camp de control reduIt representat pel nen
en tant que -estudiant" o en un camp més ampli representat per
-tot- el nen? D'ence de les reformes del allou Dret. aquests
problemes s'han intensificat. Un dels més importants,ialhora causant
de tensie, és el conflicte entre haver de posar en practice certes
politiques (que el professorat sap que s6n equivocades) per tal que
el nen pugui obtenir bons resultats en una avaluacid estandardit-
zada. ensenyar al nen de la manera que ells saben que es la
correcta. En general, al prof essorat Ii preocupa el tema de corn
transformar els dilernes en oportunitats educatives; corn rnaximitzar
les possibilitats I corn convertir elle que pot semblar, en certes

ircumstencies, una limitaciO. en alle que esdevé, en altres circums-
tancies, una oportunitat. No existeix una resposta correcta a agues(
tipus de problerna. sine que, corn observe Torn (1988. p 49). exis-
teixen -multiples solucions potencials l'eficacia de les quals es
desconeix ampliament ahans de l'acie docent-

4. La docencia es un acte de fe que requereix. per a molts. una
forte inversie en un mateix. Nias (1989. p 182) mostra corn per a
la rnajoria adoptar la identitat de 'professor simplernent significava
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'ser un mateix' a la classe-, I corn els professors -relacionaven les
nocions de 'ser un mateix' I de 'ser un tot- D'altres han rnostrat
corn. amb aquest nivell de cornpromis, els professors han de "sentir-
se be- per tal que el seu rendirnent sigui efectiu (per exemple,
Riseborough, 1981). Els professors no sbn tecnics, mediadors debils
ni persones que han de posar en practice els prograrnes dels altres
(Schon. 1983: Maclntyre, 1984; Olson, 1992). La rnajoria d'ells té
unes conviccions i uns valors forts que queden profundarnent re-
flectits en la seva docencia i a través dels quals han de reconciliar
els requerirnents de l'Estat, dels pares, dels directors i dels estu-
diants (Ball i Bowe, 1992; Vulliarny i Webb, 1993). Els professors
transrneten una part de si mateixos. ConsegOentrnent. desenvolu-
pen un estil personal. Segons Hansen (1993. p.397) es tracta:

d'una sene de costums que inclou gestos. moviments corporals.
expressions facials I tons de veu El terme compren la manera habitual
en qué el professor aten els alumnes. per exemple. corn respon
normalment al que diuen I fan... Aquests costurns o elements de l'estil
de treballar reflecteixen quelcom mes quo la personalitat t el corn-
portament instrumental o convencional Es pot considerar que relen
l'interes. la participacio 1 les expectacions que guien els esforcos del
piofessor

Aquestes "dimensions expressives" de la conducta d'un pro-
fessor, especialrnent en els detalls rninuciosos de la vida a l'aula
que sovint es passen per alt perque semblen trivials i rnundans.
exerceixen una influencia moral considerable en els estudiants (ibid.
p.418).

5. Una part considerable de l'aprenentatge consisteix en un
proces gradual i lentarnent curnulatiu, perO de vegades es pro-
dueixen uns salts extraordinaris (Hargreaves. 1983). Poden apa-
reixer oportunitats totalrnent inesperades per avenger en l'aprenentatge
d'un alurnne. Cal reconbixer aquestes oportunitats quan les perce-
bern, atbs que poden ser transitOries i tal vegada no tornin a apareixer,
cal saber corn aprofitar l'oportunitat I rnaxirnitzar el guany, i tarnbe
corn construir situacions per tat que es crein oportunitats. Aixo pot
suposar -fer una cosa de diverses rnaneres- a fi de trobar els
"sisternes d'arribar- als nens perqub aquests puguin "esclatar-
terrnes cornuns utilitzats entre els professors de prirnaria a l'hora
de descriure la seva practice.

A rnés a rnes. els estudiants no només sOn cam I sang. smo
tarnbe essers arnb ernocions I culture Cal que all() que s'ensenya
estigui relacionat amb ells. que reconegum que fa referencia a les
seves preocupacions. cal estirnular les seves iniaginacions i cal que
se sentin rnotivats per aprendre En certs cases. quan predornmen
les situacions de conflicte basic. els estudiants I els professors
negocien un "consens de treball- -un acord sobre els ritrnes I les
sancions de treball que assegura un minim de resultats. pero que
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esta mancat de docencia I d'aprenentatge inspirats (Reynolds, 1976
Pollard, 1979). Per aconseguir aixo, tothom ha de «sentir-se be-.
La jornada escolar ha de radiar uns sentiments d'emocig, de par-
ticipacig. de curiositat i d'identificacig personal: cal formar part d'un
grup en una empresa compartida

6 La necessitat de ventat. Hi ha hagut productes fraudulents.
King (1978) va observar la manera corn els professors organitzaven
parcialment la feina creative dels alumnes per reproduir una realitat
ortodoxa o convencional, i la manera corn les mostres creatives
publiques dels professors sovint es feien a expenses de l'aprenen-
tatge dels alumnes. A mes a mes, .definien la feina creative dels
nens corn una expressig del seu desenvolupament i actuaven de
tal rnanera que la naturalesa dels seus productes creatius fos coherent
amb les suposades fases del desenvolupament- (cita a Bourne,
1994. p 228). Igualment. s'ha dernostrat que un nombre d'enfoca-
ments docents que tenien la reputaci6 de ser creatius de fet no ho
sen pas (vegeu. per exemple, Atkinson i Delamont, 1977: Edwards
i Furlong, 1978). Mes recentment, s'ha demostrat que en certs casos
el progressivisme centrat en el nen, que ha tingut tante influencia
en les escoles de primaria del Regne Unit durant els darrers trenta
anys, no es mes que una ideologia que actua corn una force sobre
els professors i no pas corn un mecanisme alliberador per als
estudiants (Alexander. 1992).

7. La practica el progres es poden descnure de rnoltes maneres
diferents. La nostra comprensib de la vida a l'aula ha augmentat
gracies a teories corn l'etiqu talge. la desviacig i les teories sub-
culturals: a conceptes corn les estrategies per adaptar-se a la tensib
arnbiental. les cultures de col.laboracig, la corlegialitat artificial. les
cornprovacions i les trobades inicials, i a rexplicacib i al desxifratge
ce terrnes claus de la prof essiO corn -fer-se un tip de nure- o
-mantenir-los callats-. Sernpre hi haura una dernanda de nous
conceptes i de noves formes de veure a fi d'augrnentar la nostra
comprensib de la vide escolar. I aixo es aixi no nornes perque aquest
tipus de feina es interminable, sint) principalment perque les coses
canvien rapidament. En la reestructuracig actual de les escoles. es
plantegen noves forrnes d'organitzacib institucional, noves funcions
noves carreres entre el personal. noves perspectives Letnografia

esta perfectament equipada per dingir aquests canvis.

8 Tarnbe hi ha certs ternes actuals que han esdevingut una mena
de vedat per als psicblegs, perb que requereixen l'atenciO dels
sociolegs Abans he esrnentat la desviaciO (quo inclou el desba-
ratament, l'exclusig escolar les amenaces) i l'aprene rtatge. Tarnbe
podna parlar de la tensiO del professor, un problerna creixent a
Anglaterra i al Pais de Garles des de la Llei de 1988 En aquestes
zones en els darrers anys s'ha prodult un increment rapid en la
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incidencia de la tensio I de l'esgotament Durant el periode 1993-
94 5549 professors es van jubilar abans dels 60 anys per raons
de salut. comparat amb 2551 durant el periode 1987-8 (Mcleod
Meikle. 1994). A més a més, sembla oue la situaciO este empitjorant.
Durant els primers tres mesos de 1995, es van fer 2000 sollicituds
de jubilaciO anticipada per raons de salud. el dobie que durant el
mateix periode de 1994. Smithers (1989) va descriure una professiO
profundament descontenta. en la qual un de cada tres professors
se sentia "atrapat" i desitjava "fugir". La tensi6 del professor s'ha
estudiat gairebe exclusivament en termes psicolOgics, per& corn
va demostrar Durkheim amb el sulcidi, es tracta d'un fet social. Aix()
es pot demostrar mitjancant les estadistiques, perd per comprendre
la seva naturalesa i els seus origens cal un treball qualitatiu detallat
que impliqui narracions i potser hist6ries reels del professorat (vegeu
Woods. 1995b per més inforrnació). Aqui hi ha camp per al treball
inter-disciplinari.

9. L'etnografia tambe continuara planificant amb detall l'extrem
micro del continuum micro-macro i explorant per mitja de la seva
relaciO constant amb l'estructura. Pot descriure l'experiencia sub-
jective i alhora actuar corn una comprovaciO de la teoria, com
succeeix a la investigaciO de Hargreaves (1994) sobre les expe-
riencies d'intensificaciO dels professors canadencs. Pot demostrar
corn estan representats la classe social (Dubberley, 1988a i b), la
raoa (Wright, 1986. 1992) i el genere (Draper, 1993) en els detalls
minuciosos de la vida quotidiana a l'aula.

10. L'etnografia pot tenir una funcid en la vide de l'area o la
materia inves.tigada en benefici seu o en benefici d'altres persones
implicades. Es un metode molt accessible. especialment per als
professors. i pot tenir una funciO important en el desenvolupament
del professorat (Woods. 1986). A continuaciO en posem alguns
exemples.

Un programa etnografic

En totes aquestes Arees, es pot argOir que l'etnografia es el
metode més apropiat per explorer les questions que ens preocupen.
Un cop restablertes les credencials de l'etnografia. clue pot fer
aduesta per potenciar les nostres intuIcions educatives I contribuir
a dur a terme una millora educative en la decade dels noranta I la
primera decade de segle XX'? Tinc alguns suggeriments provinents
del meu programa I dels meus interessos. Aixi doncs, els segOents
punts no constitueixen una llista exhaustive.
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-Bona" docencia

Tradicionalment, la sociologia s'ocupa de la critica Durant els
anys setanta. a l'etnografia educativa del Regne Unit aim) es va
portar als extrerns. El periode va estar marcat pei una quantitat
considerable d',apallissament del professoratii --es a dir. es cul-
pava el professorat de les insuficiencies percebudes-- i va anar
seguit d'uns estudis que culpaven el sistema, els professors del qual
eren unes victimes inconscients i desventurades. Les escoles eren
considerades unes institucions de formaciO i correccionals per a
la societat En aquesta situacib. els professors o be eren bandits
o be eren

En els darrers anys. una serie de factors ha modificat aquest
enfocament. Els investigadors finalment van reconeixer mitjancant
la seva recerca-- que els professors no eren unes victimes des-
venturades. Aquest punt de vista es va veure reforgat pel creixement
dels movirnents del -professor-investigadorii i del -professional

Aixi mateix. sota la influencia dels tebrics critics. els
investigadors cada cop tenien mes dubtes respecte a l'etica de la
investigacib sobre els professors. en oposicio a la investigaciO amb
els professors També era evident que les possibilitats d'una revo-
luciO adequada del sistema eren petites I que els avencos educatius
s'haurien d'assolir a través del prof essorat Aquest punt de vista
va arribar al nostre pais amb la revolucio politica del -Nou Dret-
dels anys vuitanta. que va titllar tots els educacionalistes d'opositors
va emprendre una nova forma d'apallissament del prof essorat. En

la filosofia de mercat de les administracions Thatcher. ells eren els
productors, els quals durant molt de temps havien pogut fer allb

que havien volgut i que ara havien d'esdevenir més responsables
davant dels -consumidors- D'aquesta manera. els professors i els
mvestigadors a tots els nivells van esdevenir aliats politics en la
Iluita pel control del pla educatiu

En qualsevol cas. utilitzar diversos punts de vista a la recerca
té una certa lOgica La investigacio educativa te poc efecte en la
politica del govern, de fet. s'utilitza mes sovint de forma selectiva
per impulsar el discurs governamental (vegeu. per exemple. Woods

Wenham. 1995). Per a aquells investigadors que tenon corn a
objectiu principal la millora educativa (en cornparacib. per exemple.
omb la -recerca del coneixement o amb uns objectius mes cla-
rarnent politics). una critica continuada té limitacions (malgrat que
s'ha avangat notablernent. gracies als professors i a algunes au-
tot-Oats locals, en camps corn, per exemple. la diterenciacIO racial

de genere). De l'etnografta oberta i mes general. a traves d'una
investigaciO mes adrecada a ternes problematics. hi ha un petit pas
cap a la recurca sobre els assolirnents educatius. Si aquests es
poden identificar en les condicions existents. la descripcio de la

114



seva naturalesa en els termes detallats intims que permet l'etno-
grafia i l'analisi de les condicions en qué es produeixen tindran molt
valor. Aquest es un enfocament de baix a dalt. que en primer lloc
identifica el cas empiric i després utilitza un ventall de teories per
descriure i explicar-lo. Aix() es podria considerar com una contri-
bucib clara a la investigacid de l'eficacia i la millora escolars, uns
camps fins ara ampliament caractentzats pels enfocaments quan-
titatius.

Un dels problemes consisteix a decidir qué constitueix un assolirnent
educatiu. Es poc probable que tothorn estigui d'acord respecte a
aquesta questio. ates que els valors sOn un component important
del judici (Alexander, 1992). En aquest cas. el rneu enfocament
consistia a mtentar identificar incidents. escoles I professors res-
pecte als quals hi havia un consens general sobre la seva exceldencia
entre altres professors. alumnes. pares. inspectors. assessors i
,nvestigadors. Primer. em vaig fixer en els incidents excepcionals

un projecte de disseny. el rodatge d'una pel-licula. l'escriptura
d un Ilibre. la producciO d'una obra o un projecte arqueolbgic (Woods,
1993)---que havien assolit certa fama. Atés que ja he explicat
l'enfocament d'aquests incidents a Woods (1994a). aqui nomes
esmentare l'objectiu dual. 1) descriure. analitzar i presentar cada
incident corn un assoliment Cmic per dret propi. Les técniques etno-
grafiques es wan concentrar a mtentar captar el sabor de l'incident,
evocar el seu espent el seu ambient. reviure. segons les paraules
d'un participant, -la seva veritable sensacio-. Aquest es el criteri
de -fidelitat- de Blumenfeld-Jones (1995). aim') Os -el que significa
per al narrador de la histOria- (p.26): 2) a tray& de l'analisi com-
parative, comprovar si hi havia propietats comulies entre els inci-
dents que es poguessin generalitzar i. per tant. transferir a altres
situacions. En aquest respecte. existien similituds entre les expe-
riencies docents i d'aprenentatge. en I estructura dels incidents
en les condicions presents en ells.

El primer objectiu constitueix una tasca artistica I el segon
cientifica. una combinacib que no és poc habitual en la investigacib
qualitative (ibid ). Narar la histbria d'aquests incidents a través de
les percepcions dels participants forrna part d'aquesta tradiciO.
Langer (1967) distingeix entre l'abstracciO generalitzadora- (p.155)

-el que fa el segon en intentar desenvolupar una teoria que pugui
tenir una aplicack, general més enlla de les circumstancies con-
cretes de la seva generacio i l'abstraccib presentacional-. l'objectiu
del primer que implica -la transformed() simbOlica de realitats
subjectivament conegudes on aparences objectives que son reco-
negudes immediatament corn la seva expressio en aparences sen-
sorials (p 157) Aixo també implica exactitud. per() és mes impor-
tant que crei quelcom similar a la vida i que desenvolupi -sentiments
dins de la forma- perque sembli -creible- (Blumenfeld-Jones. 1995.

115



p 31) Com diu Denzin (1995 p 16) ,<La cornprensiO es visceral
El text totalrnent interpretatiu submergeix el lector en els mons
interiors dels sentiments, de l'olda, del gust, de l'olfacte del tacte
de la percepci6 subjective hurnana.

Professors creatius

A continuaciO vaig ocupar-me dels professors excepcionals.
Primer, els vaig definir corn professors <creatius": professors que
eren innovadors en la seva docencia, que eren propietaris dels
coneixernents implicats (i que no es dedicaven sirnplement a trans-
metre els coneixements dels altres), que controlaven els seus pro-
cessos pedagOgics i la docencia dels quals podia aplicar-se als
valors d'una societat democratica i als interessos culturals del nen.
Aquests no es podien estudiar sense tenir en compte el context
politic que s'irnposava cada cop riles després de la Llei de la
Reforma de '988. alhora que els professors exercien la seva orea-
tivitat per fer front a les demandes de la nova legislaciO. Aixi doncs,
la primera part d'aquest treball va consistir a comprovar de quina
manera es van adapter aquests professors al Curriculum Nacional
i a altres canvis. La recerca va suggerir un ventall d'adaptacions
que incldien resistencia. apropiaciO, enriquirnent i reconduccib (Woods,
1995a). La segona part va consistir a controlar la seva docencia
quotidiana amb la intenci6 de descobrir rnés coses sobre ,,l'art de
la docencia i de desenvolupar metodes per descriu-re'l (Woods
i Jeffrey, 1996).

Ens ha impressionat especialment la manera corn aquests pro-
fessors utilitzen les ernocions en la seva docencia i corn creen
ambient a les seves classes. Generen una dinarnica de grup a través
d'allo que un d'ells va descriure corn art subtik. Per assolir aquesta
dinarnica, cal considerar els nens corn persones arnb ernocions i
cal reconeixer que certs estats ernocionals contribueixen més a
l'aprenentatge que d'altres. La docencia es una qUesti6 de cornu-
nicaciO i de connexi6 a travOs de la cura. la fe, el respecte, la
relaci6 i la confiança. Comporta molta diversi6, molta emoci6 i molt
entusiasrne. De vegades. els nens es quedaven bloquejats per por,
panic o preocupacib, i perque es produis l'aprenentatge havien de
ser -desbloquelats-. Les preocupacions dels professors per trobar
les maneres de penetrar estaven tant o més relacionades arnb
les ones ernocionals corn arnb les interlectuals. Vam observar i

anotar les seves estrategies. L'aprenentatge és cc,nsiderava corn
una experiencia ernocional, amb el professorat com;tantment a la
recerca d'allO que algtj va anomenar rnornents que poden ser
objecte de docencia- que eren una merle d'incidents critics en
miniatura . en els quals alguna cosa. potser de forma fortufla, havia
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generat emociO, havia augmentat l'interes, havia aixecat passions
i havia concentrat les ments.

Aquests professors eren captivadors, motivadors i intensifi-
cadors, estirnulaven i comprornetien l'atenciô complete de tot el nen
i, per tant, alliberaven i creaven una serie de possibilitats. Engen-
draven uns sentiments d'anticipaciO entusiasta. Eren habits en !a
construcciO de situacions i en el sentit de l'oportunitat. Sabien corn
crear suspens, per exemple preparant algun material misteriOs i

endarrerint el descobriment del seu propOsit fins a un cop acabades
les tasques de rutina. FreqUentment utilitzaven instruments d'ajuda
visuals i tectils, i preparaven activitats que implicaven la participactO
active i directa dels estudiants i que descobrien alguna cosa nova.
S'esperaven amb molta il.lusiO les activitats que tenien Hoc fora de
l'escola corn, per exemple, les excursions a museus, galeries d'art,
esdeveniments esportius, emplacements arqueolbgics i projectes
de la comunitat corn cinemes i centres d'art. Sovint es comptava
amb gent nova, ates que els professors utilitzaven voluntaris i convidaven
especialistes per ajudar en projectes concrets corn, per exernple,
professors de ball estil Tudor, titellaires, especialistes esportius,
escultors. Tots aquests atorgaven una qualitat carisrnatica als projectes
en que participaven, corn s'explica a Woods (1995a).

Vern aplicar els metodes etnografics tradicionals a aquestes
activitats, encara que yam fixar-nos rnes que de costurn en els
sentiments- i les emocions en l'observacib de la classe. Ho yam
fer perque l'investigador pogues identificar la naturalesa dels am-
bients, els tons i les disposicions d'anirn, i tambe pogues controlar
els seus canvis i efectes. Aixi doncs, en algunes ocasions l'inves-
tigador quedava captivat i encantat pel professor o quedava atrapat
per l'entusiasme d'una classe. Per representar aquests ternes, yam
decidir-nos per una cornbinaciO d'escrits academics i metafdrics,
juntarnent amb una gran quantitat de narraciô del professorat i de
l'alumnat.

Fins i tot es possible estudiar els alurnnes "bons-, malgrat que,
de nou, prefereixo definir-los segonr; els aspectes del seu cornpor-
tament. Per exemple, l'aprenentatge alienador es un tret com0 a les
escoles, es a dir, sovint aprendre consisteix en una !nstrucciO en
els coneixements d'altres persones a traves de processos controlats
per altres persones i segons les intencions d'altres persones. Sembla
que els enfocaments destinats a cornbatre'l, corn el progressivisme
centrat en el nen o la pedagogia entice, encara no han estat gaire
productius en la delegacib de poder als estudiants. De nou, pre-
fereixo utilitzar un enfocarnent diferent, que comporta intentar iden-
tificar els casos de delegaciO de poder que realment han tingut Hoc
i examinar les seves propietats. Per exemple, el tipus de moments
o periodes d'intulciO prof unda que es produeixen en el decurs dels
incidents critics o excepcionals: l'experiencia del -trauma positiu-
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durant l'apreciacio artistica identificada per D. Hargreaves (1983);
el desenvolupament del sentit de comunitas entre un grup, que,
segons ve argumentar Turner (1969), pot penetrar a través dels
«intersticis de l'estructura», reconeixer les virtuts de la igualtat i res-
taurar el .sentit d'humanitat»: i els sentiments entre els alumnes
d'ultratge social» els sentiments d'ira, inquietud i compassiO
humane que poden experimenter els nens davant de la injusticia
social (sense oblidar que ells també poden provocar injusticia so-
cial). S'ha demostrat que els alumnes aconsegueixen avenger en
l'aprenentatge mitjangant aquests métodes que penetren en l'alie-
naciO (vegeu Woods, 1994b). Sens dubte, n'hi ha d'altres. Sens
dubte, també, hi ha una serie d'avengos a escala de radicalitat.

Aquesta area pot semblar prornetedora per a la cooperaciO entre
els etnOgrafs sociolOgics i els psicOlegs del desenvolupament, espe-
cialment per a aquells que investiguen des de la perspective de
Vygotsky. Pollard (1990) va observer les afinitats entre Vygotsky i
Mead. Certament, ambdOs comparteixen certs aspectes de les nocions
de context. pertinencia i cooperaciO. La idea del bastiment» de
l'aprenentatge segons la qual el prof essor proporciona suport fins
que s'ha construIt el coneixement o la tecnica i aquest coneixement
o tecnica esdeve el propi de l'estudiant també es atractiva, per6
fins ara els psicOlegs s'han centrat en els aspectes cognitius. L'aspecte
emocional, un tret tan prominent de l'activitat abans esmentada- fins
ara ha estat forge oblidat.

El freball de cooperaciC amb el professorat

Un dels trets de la nostra recerca ha estat el grau de cooperaciO
desitjat amb el professorat i les escoles en qUestiO. Voliem aquesta
col.laboraciO per diversos motius. Primer, atés que estavem treba-
llant tan estretament amb aquests professors durant tant de temps
a les seves escoles, semblava eticament apropiat considerar-los
uns professionals altament qualificats i experts, considerar que
tenien un interes vital en els resultats d'una investigaciO que feia
referencia a la seva feina. Segon, eMs, corn a professors, represen-
taven un recurs, amb uns coneixements, unes habilitats i una intulció
especials que podien incloure's en la recerca i que eren diferents
dels nostres, els investigadors, perb a la seva manera igual de
valuosos. Tercer, considerem que un objectiu important de la nostra
recerca és el feedback de les escoles i la docencia, i creiem que
s'ha de dur a terme a través dels professors si volem que sigui
efectiu. Els nostres professors comparteixen les seves opinions i

experiencies no només amb nosaltres, sine també amb els seus
collegues de professie d'arreu, per tal de debatre sobre elles i

d'incorporar-les a les seves perspectives i cultures (Fullan, 1992).
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Quart, corn els teOrics critics (Gitlin, 1990: Smyth, 1991; Kincheloe,
1993), ens oposem a les formes elitistes i jerarquiques de la recerca
que exploten els "individus,, en benefici propi dels academics.
Nosaltres érem conscients d'allO que Fine (1994) descriu corn othering,
es a dir, veure els professors corn persones totalment independents
i diterents de nosaltres. Un cinque motiu, relacionat amb l'anterior.
es que érem molt conscients que el nostre equip estava format per
tres homes que investigavem en un area on predominen notablement
les dones. Una manera d'intentar omprnsar aquest fet va ser
involucrar el professorat (basicament dones) en la recerca. Una altra
manera va ser assegurar-nos que aquest tema apareixia regularment
en l'ordre del dia de les nostres reunions d'investigaciO, juntament
amb una reflexi6 sobre la possible influbncia que podia exercir en
la recerca. També érem conscients de les critiques de l'etnOgraf
corn a Onic observador i interpret d'incidents (Clifford, 1986; Marcus,
1994). El caracter postmodern de l'etnograf ia ha desplacat el centre
d'atencid de l'investigador que escrivia amb la finalitat d'avancar
en la discipline d'una manera singular i autoritaria envers els lectors,
a fi de donar-los poder amb noves idees i de donar-los l'oportunitat
d'explicar les seves histOries, la qual cosa suposa el reconeixement
de diferents tipus de veritat i de diferents formes d'expressar-la.
Emihovich (1995, p.45) argumenta, pel que fa a la narraciO, que la
clau de la transformaci6 rau en la "cooperaciO, en la comprovaciO
constant del nostre significat enfront el dels altres, en la consecuci6
d'un consens respecte al significat cornpartit i a assegurar que s'in-
clouen tantes veus corn sigui possible-.

La corlaboraciO més satisfactOria va tenir Hoc en relaci6 amb
la docencia i la recerca d'un projecte d'histOria (explicat a Woods,
1995a). En aquest cas, un membre de l'equip de recerca va unir
les seves forces amb la professore d'una escola de primaria en la
docencia, i en la investigaci6 de la docencia. d'un projecte d'histOria
sobre l'Antiga Grecia. L'investigador era un expert en aquest camp.
En el decurs d'un trimestre es va desenvolupar un "incident critic -
tipic, amb tota l'emocid, la motivaciO, la riquesa de recursos, l'energia
i els bons resultats observats en altres incidents anteriors. Amb tot,
el més important és que va tenir Hoc en el marc del Curriculum
Nacional. Els casos estudiats previament eren anteriors al Curricu-
lum Nacional i es temia que els incidents critics no fossin possibles
en el marc de la prescripci6 i la normalitzacio del Curriculum Nacio-
nal. La nostra recerca va mostrar que la docencia estandarditzada
i rutinaria no era inherent al Curriculum Nacional. sin6 que es
tractava d'una qUestiO de pressiO I de recursos

Un altre producte va ser el grau de desenvoluparnent del pro-
fessorat. La presència d'un altre professor a l'aula proporcionava
temps a la professora de primaria per observar t reflexionar -S'enviaven
idees l'un a l'altra"; aixO la va convertir en una prof essora -més
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agosarada. I Ii va proporcionar una gran quantitat d'intuicio addi-
cional-. El fet que una rnateria corn l'Antiga Grécia pogués esdevenir
tan atractiva per als nens petits va ser una -sorpresa... El que van
assolir els nens per a ella va ser una -revelaci6.. Tambe va revisar
la seva practica i se li van oc6rrer noves idees al respecte. Aixi
doncs, la intervencio de l'investigador-professor va actuar corn a
catalitzador per a la professora i la va ajudar a tenir un nou concepte
de la seva docencia i de les seves creences I, juntarnent amb aix6,
a reconeixer noves possibilitats i oportunitats (vegeu Lather, 1986,
p.272; Gitlin, 1990, i Zajano i Edelsbert, 1993, pel que fa a l'efecte
-catalitzador. d'aquest tipus de procés de recerca).

El nostre objectiu era alit) que Day (1991. p. 546) ha anornenat
un -enfocament veritablernent cooperatiu., és a dir, que funciona
a partir dels principis de professionalitat oberta enlloc de tancada:
en el qual els objectius del professor i de l'investigador estan
fusionats en un de sol; en el qual la presa de decisions i els
productes s6n de p.'opietat conjunta, en el qual el poder es compartit
i ambdOs -adquireixen poder. gracies a l'activitat (Elbaz, 1990).
Les funcions de professor i d'investigador es van unir per formar
una funci6 organica que era més gran que la surna de les seves
parts. Nias ha descrit relacions entre professors que estan tan Iligats
i seri tan interdependents que podriern dir que sOn corn -carn i

ungla. (1987) o corn -nines russes. (Simrnonds i Nias, 1989). La
nostra experiencia va rnostrar un tipus sirnilar d'uni6 subtil. Ens
referiem al professor arnb el terme -professor-investigador.. Aquest
era responsable principalrnent de la docencia, perO alhora contri-
buia a totes les fases de la recerca, des de la planificaci6 fins a
la redacci6. I ens referiern a l'investigador, més rararnent, arnb el
terme -investigador-professor.. En certa manera, podria assemblar-
se a l'antic -observador participant.. per6 no s'adaptava a la seva
funci6. L'observaci6 participant forma part de la cultura de la re-
cerca antropolOgica i etnografica. i en aquest cas la funci6 de
l'investigador se centrava més en la cultura de la docencia. Aquest
fet es va veure accentuat per la naturalesa de doble tall de la seva
recerca, ja que part d'aquesta estava relacionada arnb la recerca
sobre la docencia de l'Antiga Grecia. Aixi doncs, la seva funci6 i
la funci6 del professor eren les imatges de l'un i l'altre reflectides
en un rnirall.

Una altra forma de corlaboraci6 que he trobat Ohl I que ha
plantelat alguns temes interessants ha estat la -histOria de la "Ida
fonarnentada. S'ha dernostrat que la histOria de la vide, la biografia
la narracie en general sen una tecnica rnolt poderosa de la recerca

etnograhca (Sikes, Measor i Woods, 1985; Middleton, 1987, Thornas,
1995; Hatch i Wisniewski, 1995). La -histOria de la vida fonarnen-
tada. prove tant dels imperatius d'una altra recerca corn de la
necessitat que sent el professor. Per consegOent, contribueix a
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reforcar i validar la recerca a la qual esta encastada i contribueix
al propi desenvolupament del professor. Aixi doncs, en un dels
incidents critics, un professor va creure necessari investigar amb
mes detall els seus propis antecedents per tal d'explicar el significat
de l'incident. Eventualment, aix6 va donar Hoc a un projecte de
recerca per dret propi. Vaig escriure aquesta histOria de la vida en
una revista educativa, explicant la manera corn el professor havia
Iluitat contra la marginalitat i l'havia cortrolada al Ilarg de la seva
vida, i destacant la forga dels Iligams entre les conviccions, les
perspectives, les practiques i les experiencies infantils d'un pro-
fessor (Woods, 1993). Aixd va anar acompanyat d'una critica post-
modernista (Thomas, 1993) que plantejava questions sobre autors
i textos "empirics. (la histdria final de la vida completa); sobre
autors i textos liminals» (altres textos possibles); sobre l'interpret
(el guia del text); i sobre la persona que Ilegeix al peu de la Iletra.
A mes a rnés, la .forma poetica de la narraci6 pot ser un mecanisme
literari a través del qu el narrador de relats intenta aconseguir que
l'interpret i el lector aeptin la legitimitat i la plausibilitat de les
seves histories. (p.472). Evidentrnent, s'ha argumentat aix6 en re-
ferencia a les histdries etnografiques en general, de manera que
!Interpret pot afegir el seu acabat poetic al relat de l'interpret
(Clifford i Marcus, 1986, Atkinson, 1990). A la mateixa revista,
l'.autor empiric., es a dir, el professor P.J.Woods, va respondre
a aquests punts essencials sobre la validesa. Va assenyalar que
de fet altres autors lirninals havien intentat narrar les seves histOries,
per() ell havia utilitzat metodes cientifics antiquats per comprovar
i verificar el text empiric. Thomas tambe havia negligit l'estreta
interacci6 existent entre l'autor empiric i l'interpret (l'investigador),
i el mode dialectic en que es duia a terme l'analisi. El professor
anomenava aix6 una forma de -catalisi mutua. (P.J.Woods, 1993,
p.482; el debat esta reprodull a Thomas, 1995).

Tanmateix, la cooperaci6 en la recerca no sempre va funcionar
tan be corn en aquest cas, per dos motius principals. L'un era la
percepci6 tradicional dels papers de professor i d'investigador i

l'altre les pressions de la carrega de treball a clue estaven sotrnesos
els professors. Aquest segon ha inhibit la veritable base de la
recerca qualitativa, corn l'accessibilitat, i mai no s'ha pr3ocupat
d'ampliar tecniques corn la cooperaci6 (Troman, 1996). Aix6 dificulta
les incursions en la percepci6 tradicional, a no ser que contribueixi
a alleugerir les pressions, corn va fer el projecte d'histOria. Amb tot,
yam intentar tant corn yam poder prornoure la recerca conjunta,
enviant esborranys de documents per recollir cornentaris, celebrant
seminaris i contribuint a la formacid a la feina, assumint el paper
d',,investigador-professor- i ajudant els professors en la seva feina,
reflectint aixi el paper adquirit pels professors: el de professor-
investigador. L'Os liberal de la transcripci6 en el producte final,
ateses les lirnitacions convencionals de la producci6 de Ilibres, es
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fa en reconeixement del fet que els professors sbn les persones més
adequades per explicar les seves histOries i que aquestes histOries
sOn, de fet, la sang de la vida de la seva docencia, el seu fonarnent
moral (Olson, 1992). Corn argumenta Smith (1995, p.82),

-Cal que ens fixem de quines maneres els professors intenten atorgar
significat a alle que fan de quma manera. individualment I coldectiva-
ment. llutten per def ensar I redefinir la tasca de l'ensenyament,

A mes a mes,

-(El prof essorat) ha de ser més energic que en el passat a l'hora
de pregonar les virtuts d'alle que esta succeint a les escoles a les
aules (pp.85-6. vegeu també Clark. 1992)...

Noves maneres de veure i de representar

Sens dubte, algunes coses rornandran igual. perO fins tot aqui
es buscaran noves maneres de veure, de sentir i de representar.
que proporcionin noves idees. Corn va observar Postmam (1992):
-A diferencia de la ciencia. la recerca social rnai no descobreix res.
Només redescobreix allO que se li va dir una vegada a la gent i

que la gent necessita que se li digui un altre cop- (p.151). Podriem
afegir "potser de noves maneres». per exemple, arnb riles criticis-
me apassionat- i implicacib emocional (vegeu el relat d'Emihovich
de 1995 d'una xerrada a carrec de Peggy Sanday; tambe Wolcott.
1990. Hargreaves. 1994). Les noves maneres de veure i de repre-
sentar ens poden ajudar en moltes coSes que han estat oblidades.
especialrnent en el camp de les ernocions i els sentiments. els
ambients, els climes. les disposicions d'anirn i els tons. L'escriptura
acadernica tradicional no pot arribar a aquestes arees. Es aqui on
els enfocarnents postmodernistes ens poden oferir moltes coses.
Podriem descompondre una HO de la mateixa manera que Denzin
descompon una pellicula (vegeu. per exemple, Denzin, 1992, 1993).
Per transmetre sentiments amb una precisib succinta podriern ex-
perimentar amb la poesia (Johnson, 1993; Richardson, 1994). o
utilitzar la narracib (Eisner. 1993) o el drama (per exemple. Paget,
1990) elaborats poeticament. Podriem utilitzar la literatura corn a
model. o emprar narracions. hist6ries. ficcio o construccions poll-
vocals, heteroglOssiques i multigenere (Barrone. 1990; Rose, 1990:
Quantz. 1992; Richardson. 1994). Podriem utilitzar el cinema, el
video. la fotografia. l'art o els monitors informatics mOltiples. L'activitat
artistica requereix metodes artistics tant per explorar les seves
qualitats corn per represenlar-les Amb tot. disposem de pocs models
que ens indiquin el cami a seguir el mbn academic fa valer la seva
influencia per6 en el futur disposarem de mes coses Considero
que aquestes complemenlun les tecniques tradicionals, en Hoc de
substituir-les
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Hi ha més camp per a l'avenc metodolegie. Es pot argOir que
des dels anys setanta s'ha avaneat considerablement. Es dedica
més atenci6 a ternes corn el mostreig, la validesa, la reflexivitat i

l'etica (Hamrnersley i Atkinson, 1995). Hi ha rnenys exclusivitat i més
reconeixement de la force potencial de la combinaci6 dels rnetodes
quantitatius i qualitatius. Sernbla que la recerca de grup entre els
etnegrafs cada cop es més popular. AixO és el que es despren
clararnent de dos llibres editats (un d'ells coeditat) per Robert
Burguess, l'un publicat el 1994 (Bryrnan i Burguess. 1994) i l'altre
deu anys abans (Burguess, 1984). De Is deu estudis examinats en
el llibre de 1994, set impliquen treball en equip, rnentre que el llibre
de 1984 consisteix basicarnent en narracions autobiografiques d'et-
nOgrafs predorninantrnent solitaris. En certa rnanera, es tracta d'un
desenvolupament curies, ates que l'etnografia fonarnentalment Os
un camp molt personal. Porter, que va experimentar el problema
de l'"etnografia de segona classe, il.lustra aixO en el Ilibre de 1994.
Pere els beneficis de la recerca en equip queden palesos en els
articles d'Olesen i equip i de Burguess i equip. Aquest darrer, per
exemple, mostra corn les questions i els ternes que apareixen en
un Hoc en concret generen cornparacions aplicables a diferents
llocs. El treball en equip encara rebra un irnpuls rnés gran, ateses
les oportunitats ofertes per la nova tecnologia i l'afinitat més estreta
entre els palsos europeus, quelcorn que ja este estimulant la fer-
tilitzaciti transversal de les idees (vegeu, per exemple, Martinez i

Vasquez-Bronfrnan, 1995).

Aquest concepte d'"equip» ha estat ampliat, corn ja s'ha dit.
perque pogues incloure aquells que abans haurien estat "subjec-
tes" de la recerca. Zeichner (1994, p.21) parla d'"establir cornu-
nitats de recerca cooperativa. Al rnateix temps, alguns treballaran
tot sols en l'estil antropolOgic classic per intentar. potser, alliberar-
se de les formes eon\ encionals.

Aquestes possibilitats sOn ernocionants. Tinc un inheres especial
en la direcciO que seguira la literature. P.J.Woods (1993), en el seu
debat amb Thomas esrnentat anteriorment, va dir quelcorn important
sobre el context "romantic" de la seva histOria, que tarnbé pot
aplicar-se a altres tipus de recerca que prioritzin les emocions:

-La definicib (de 'rornanticisme') quo 10 proposana os la que enco-
ratla la mtensificacie del coneixement a traves de l'augment de la
sensibilitat'. Aixi doncs. rn'interessen aquelles respostes clue estimu-
len l'espent imaginatiu I exalten les reivindicacions de la passib I de
l'ernocio per sobre de les critiques, les classiques i les Intel lectuals
En terrnes filosofics aixo suposa Law preterencia por los wspostes
quo provenen dels Organs sensonals I no per les quo provenen de
la cognicio o la voluntat (Ibid p 483),.

Pel que fa a la "forma pobtica de la narracie-, no es tractava
d'una "estrategia per obtenir l'apriivaci6 del public", sino d'un
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Ilenguatge que expressava a la perfecci6 els seus pensaments i
sentiments més profunds. En aquest punt, podriem incloure els
arguments a favor del Ilenguatge estetic corn una forma valuosa de
presentacig en la investigacig qualitativa. Blumenfeld-Jones (1995,
p.33) argumenta que d'art de la narracig sovint presenta una gran
bellesa evocadora del Ilenguatge i de la imatge (una bellesa que
ens atrau alhora que transforma la nostra imaginacid). El fet de
centrar la nostra atencig en imatges altament particularitzades ens
permet imaginar la situacig de les vides que estem experimentant.
L'art és un exemple d'aquesta re-imaginacig mitjancant la recerca
de nous Ilenguatges a través dels quals es pot pensar.. A l'educacig
britanica, algunes de les obres de Charles Dickens, Somerset Maug-
ham, D.H.Laurence i Leo Walmesley sOn exemples d'obres ficticies
basades en fets que tenen un efecte evocador (vegeu tambe Walsh,
1959). Rose (1990, p.56). de fet, afirma que

la novella ha envatt la monografia cientifica i l'ha transformada, no
pas especialment mitjangat l'us de la ficciO, sin6 mitjançant el marc
descriptiu de l'escena, la narraci6 de les prOpies histbries dels pobles.
l'Os del dialeg. la prioritzaci6 dels objectes de la investigaci6 jun-
tament amb el subjecte o l'autor que escriu, i la notaciO, per part de
l'autor, de les emocions, les reaccions subjectives i la participaci6
en activitats continuades... El f utur de l'etnografia rau en una relaci6
mes sofisticada I conscient amb la novella, es a dir. amb les pos-
sibtlitats de la investigaciO social que la novella (una forma expe-
rimental) ens ha obert-.

Philip Jackson (1992) s'inspira en els romantics anglesos. que
-van fer mes coses que simplernent observar amb afecte el mOn
que els envoltava.:

-Constantment s'esforgaven a mirar més Iluny d'aquell mOn o a (raves
d'ell, a mirar mes enlla del significat superficial de les coses. Van
lluitar per 'llegir all6 que els envoltava de la maieixa manera que
una persona pot llegir un text o un article complicat. Sens dubte, eren
uns amants de la natura, per() tambe adoraven la imaginacib humana,
el poder de la qual de percebre mes coses de les que l'ull podia
contemplar es considerava la font Ultima de l'assoliment artistic-.

Wordsworth (un dels favorits de Jackson), en el seu poema sobre
Tintern Abbey, parlava d' aprof undir en la vida de les coses..
L'etnOgraf també intenta -aprofundir en la vida de les coses.. Laurel
Richardson (1994) es queixa de l'incomptable nombre de textos
qualitatius avorrits que ha intentat Ilegir. En el decurs de 30 anys,
ha badallat durant la lectura de nombrosos estudis qualitatius

suposadament exemplars. (p.516). No tenen vida.. Argumenta
que han estat guiats per un -model d'escriptura estatic consequent
amb el cientifisme mecanicista I la recerca quantitativa. (p.517)
El postmodernisme of ereix l'oportunitat de fugir d'aquest model
estatic. Sydney Keynes va escriure en referencia a Wordsworth.
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(POEMA)
-Era un dia ternpestubs, un cim de granit
Que foradava el cel: i mireu, a la seva base
Les paraules floreixen corn el safre als boscos penjants
Sense expressie malgrat la vall i el rostre esprirnatxat-.
Les paraules viuen en elles mateixes a Ia vide de les coses».

No tots podem ser Wordsworths, ni tampoc no estic suggerint que
els etnografs esdevinguin poetes i/o novel.listes. Per& es que aquests
no estan impulsats pel mateix esperit?

(POEMA)
-...Perque he apres
A observar la natura no pas corn en l'epoca
De la joventut irreflexiva. sine sentint sovint
La mOsica encara trista de la hurnanitat,
No pas brusca, ni tampoc aspra, malgrat el seu gran poder
Per castigar i dominar. I he sentit
Una presencia que em destorba arnb la jola
De Is pensaments exaltats, la sensacie sublim
De quelcorn fusionat molt mes pregonarnent.
L'habitatge del qual as la Ilum dels sols que es ponen.
I l'ocea rode, I l'aire vital.
I el cel blau, i en la ment de l'horne
Un moviment i un esperit que impulsa
Tots els essers pensadors, tots els objectes de qualsevol pensament.
I (Jena voltes a traves de totes les coses.

(William Wordsworth, de Lines composed a few miles above Tintern
Abbey..., 1978).
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Ensenar es en gran
medida. un arte. y la
etnografia interaccio-
nista es muy uhl para
estudiado Este plan-
teamiento sigue tenien-
do una importancia
considerable -mcluso
creciente- en las ac-
tuates circunstancias
educativas. tan cam-
biantes. y especial-
mente en los ambitos
de la cultura y praxis
del profesorado y en
has aspectos expresi-
vos y emocionales Co
su trabajo Se dan
ejemplos extraidos de
un reciente programa
etnograhco. todavia en
curso. quo investiga la
buena ensenanza-
Os SUCOSOS detOrmf
nantes, los -docentes
creativos y los -estu-
Mantes criticos-- Gran
parte de estas invest,-
gaciones se han real,
zado en cohtboracion
con profesores. y se
chin ejemplos de un
verdadern enloque do
c000eracion- y de
-ciencias de la vida
fundamentadas- De
rola al futuro. la etno-
grafia conserva or ba-
gale adquirido gracias
d p!anteamientos
tradicionaies y. al ir,s
mo bempp influlda po,
o! Onstroodernisme, se
esta abriendo hacia
"uevas VerSpectivas y
nuet 05 lormas ,o.
ftfosentac,on
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Abstracts

Enseioner est, dans
une large mesure. un
art et l'ethnographie
interactionnelle est trés
utile pour l'etudier
Cetle approche occu-
pe une place impor-
tante. et memo une
place croissante. dans
les differents champs
de reducation. en
constante evolution de
nos lours. et plus par-
ticulibrement dans les
domaines de la culture
et de la pratique des
onseignants et dans
ce qui releve de la
communication et de
!.emotion darts leur
travail Les exembles
donnes sont tires d'un
programme ethnogra-
oMque recemment en-
trepns. consistant en
des recherches sur
--bon enseignement-.
les -evenements criti-
ques- les -enseig-
nants creatils or Ms
-etudrants critiques-
Beaucoup de ces re
cherches ont ete fades
en cooperation avec
dos enseignants et cet
articie donne un cer-
tain nombre d event-
ples sur -la veritable
approche cooperative-
et sur -1'enseignomont
do vecu- Dans

0 ve'/u I ethnographm
eenjinuera 0 s apnuver
our co nue pout
apPOn te, I apPrOche
vaditionnelle (Out on
s outran!. de Par
influence du postme

dernittme. a de nou
vomit point:: tte km, et
ti iii liii

ioprosontation

Teaching is in large
measure an art, and
interactionist ethnogra-
phy is well suited to
its study This ap-
proach continues to
have considerable
even increased, rele-
vance in the rapidly
changing educational
circumstances of the
present day. particu-
larly in the areas of
teachers' culture and
practice, and m the
expressive and emotio-
nal aspects of their
work Examples are
given from a current
ethnographic program-
Me. consisting of re-
search into -good tea
offing.. -critical
events-. -creative tea-
chers. and -critical
students- Much of
this research has been
done in collaboration
with teachers and
examples are given of
a -truly collaborative
approach- and
-grounded life his-
tory- For the future.
while holding on to the
gams made in the tra-
ditional approach. eth-
nography. under the
influence of postmo-
dernism is being ope-
ned up to now ways ot
seeing and to nett
torms ropresonta
tion
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Culture de la docencia1

Jacobo Ramos*
Sergio Raiii Garcia

Els treballs d'investigaciO realitzats per Andy Hargreaves s'han
centrat en el professorat i en la manera en que les dernandes
institucionals condicionen els processos d'ensenyarnent. Aquests
treballs es caracteritzen per la cura i la minuciositat en el proces
de recerca, la profunditat de la seva analisi, el Ilenguatge clar i

accessible. les idees i les construccions teOriques suggeridores.
Hargreaves desenvolupa la base de les seves investigacions des
d'una perspectiva interpretativa i per fer-ho es val de l'etnoarafia.
la recerca-acciO, entrevistes en profunditat, estudis de cas i qUes-
tionari, entre altres tecniques que Ii permeten accedir al coneixe-
ment de la realitat.

D'aquesta mena de treball de camp obté el suport empiric que
china forrna a les seves idees. Aixi és corn l'autor ha identificat
diferents forrnes de la cultura de la docencia que presentern a la
prirnera part d'aquest article.

Cornençarern per definir qua s'enten per cultura de la docencia.
Quan es fa referencia a aquest terme s'al.ludeix a la rnanera que
els professors realitzen les seves activitats. en qué creuen. qué
defineixen, qué és important per a ells, corn sOn les seves cerimOnies
quotidianes. corn es relacionen entre ells, etc. Per tant, la cultura
Os tot allO que envolta el centre escolar, es troba arreu. Os present
en cada acci6 i en la rnanera de pensar de cadascun dels integrants
En resurn, es pot dir que la cultura defineix l'esperit i les carac-
teristiques d'un coldectiu.

J3c000 Ramos do Hoyos Prolossor del Departament d Educacio Superior I nvos
tigacio de I Instaulo de Serviclos Educalivos de FEstat de Coahuila Mexic

'Sergio Raul Garcia Martine, Consultor pedagogic del Programa d aprenentalge
do la liengua fiscrita i la malereallea de Id Direccion do Edu;acion Firincarid de la Region
Latr,oula do CuaIwia. Iii, ic

Adroca prolessiunal Departaniont de Didactic a organi/ax a Es( nix Divi:
Cionffies ito I Educacin Llniversitat de Barcelona Baldiri Rffixac stn 0F1070 Barcelona
I i 440 92 00 ext 33139 Fax 3349193

(1) Article elaborat 11.1::(1 .1 an sealtnali anparlit per Andy Hargioavel angdnul/al
pen la Diva de Cienca,..; de l'Educacio (30 la LIB
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La cultura docent també es crea, es produeix, Os determinada
o imposada pel tipus d'estructura i per les persones que tenen el
poder dins dels centres, en els quals existeixen condicions que sOn
controlades. Per tant, els seus membres actuen en conseqUencia
i fins i tot s'adhereixen, inconscientment, a les normes preestabler-
tes. Tanmateix, aquesta cultura pot ser sotmesa a variacions, Os a
dir, pot ser questionada i refutada, i per aquest motiu és susceptible
de patir alteracions i canvis profunds.

En estudis realitzats sobre la ultura dels centres a Estats Units
s'ha trobat que existeixen diverses menes de cultura que soin re-
presentades per grups amb caracteristiques molt peculiars i que
acostumen a manifestar-se en un mateix centre.

D'una banda. hi ha els progressistes". que formen un grup que
creu en el desenvolupament del nen, en el seu creixement social
intel.lectual. Normalment aquest grup esta molt vineulat amb l'ense-

nyament primari.

En un altre grup es troben els "radicals", clarament orientats cap
a la transformaciO social, el camp de les ciencies educatives, ponderen
la didactica critica En aquest grup figuren els investigadors i els
assessors, mes que no pas els mestres d'aula.

Finalment tenim el grup dels conservadors". Son els professors
de mes edat, autoritaris, creuen en el contingut del curriculum i en
els programes. confien que el seu metode sempre funciona malgrat
els canvis que poden sorgir d'una generaciai a l'altra.

La coexistencia de les cultures esmentades crea un problema
greu. sobretot en escoles com ara les secundaries o de formaciO
de professors, ja que totes funcionen i competeixen constantment
per veure quina prevaldra, la qual cosa provoca que la vida dels
alumnes en aquests centres no sigui cOmoda. ja que han d'integrar
els enfocaments I els aspectes que sOn diferents en cadascun dels
professors.

Darrera de cada cultura hi ha valors en conflicte. per aquesta
raO velem que mentre un grup sempre vol fer, l'altre sempre vol
questionar. Aim!) passa perque temes que sOn CrestruCtura. Os a dir,
disposiciO de rols, posicions i carrecs dins d'una organitzaciO, sOn
fonamentats i basats en enfocaments teOrics i practics diferents i

obeemxen a un proces histOric tambe diferent, en el qual ni s'acaba
del tot amb els tradicions antigues (manera de fer les coses) ni les
noves acaben de consolidar-se. AixO no obstant, existeix la pos-
sibilitat que amb el temps i el desgast lisle i psIcolOgic due suposa
viure en conflicte constant, aquestes cultur.es antagoniques van
creant un pont en qué es desenvolupa una cultura que no Os la
propia. ni la de l'altre, sinO que Os una cultura unida, una integraelO
interessant entre ambdues
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Dins les escoles, totes aquestes perspectives de la culture tenen
la seva part de raO, perque es veritat que mentre per a alguns resulta
motivadora la mena de relacions que es practiquen en el seu centre,
per a d'altres resulten tedioses i tensionants; tot depen des d'on
es veuen les coses. on estas situat dins l'organitzaci6.

Formes que revesteix la cultura dels centres

Individualisme fragmental

Es caracteritza perque el treball es d6na de manera alllada, els
professors es tanquen a les seves aules amb els seus alumnes,
senten que aquests els pertanyen, els posseeixen, la qual cosa
provoca una relaci6 de doble tall; es preocupen per ells, per6 no
els volen compartir amb altres professors. Aix6 ocasiona dificultats
i enfrontaments, per exemple en el cas dels professors d'educaci6
especial, que per Ilei ja no poden treballar nornés amb el seu grup.
sinO que s'han d'integrar i han de compartir els alumnes de manera
conjunta amb els docents titulars, una situaciO que no agrada gaire
aquests darrers, ja que senten lesionada la seva privacitat.

La cultura de l'individualisme fragmentat prove de quatre motius
dif erents. que expliquem a continuaci6.

1. El primer motiu és l'ansielat. la por; una hip6tesi que fan servir
els administradors de l'educaci6 quan addueixen que els professors
actuen individualment perque experimenten ansietat. se senten ame-
nagats pels altres quan els observen o examinen, sOn homes entre
nens, se senten millor envoltats de joves que depenen d'ells que
amb els seus companys adults Aquesta Cs potser la hipOtesi albs
insultat que encara es conrea, per6 cal remarcar que tampoc no
s'ha comprovat que l'individualisme tingui la seva mes clara expli-
cacib en el deteriorarnent de la personalitat de l'educador.

2. El segon motiu obeeix a la tP3tOria. la nostra cultura prove
d'antigues manifestacions d'una altra edat. n'es un exemple l'educaci6
graduada. que es l'estructura escolar que agrupa els nens per edats
cronolegiques. s'avalua el curriculum i els alumnus in passant a
rebre educacio d'un altre professor. el qual haun de coneixer i

dominar tot el que caldria ensenyar als seus alumnes. el que es
denomina gramatica de l'escolaritzacib!.. el Ilenguatge que tots
coneixem I parlem i no posem en lela de ludic!
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3. Un tercer motiu Os l'arquitectura o disseny arquitectOnic, les
escoles sOn una mena de capses d'ou. compartiments athats els
uns dels altres on ningü no interfereix en el treball que desenvolupa
el professor, ni els coldegues, ni els mestres. ni els pares de familia
ni els administratius, l'estructura de caixes d'ou ajuda que es doni
aquesta circumstancia, ja que l'edifici es construeix d'acord amb
la gramatica de l'escolaritzaciO: alliat, separat l'un de l'altre, la qual
cosa ens indica una relaciO estreta i interdependent entre el segon
i el tercer motiu.

4. El quart i darrer motiu fa referencia al temps i la burocracia.
L'individualisme Os una resposta lOgica a l'exigencia de les inno-
vacions mUltiples. a la intensificaci6 de les tasques del professor,
a les demandes constants perque doni compte de tot el que fa, a
les pressions de mes. Per tent, el professor s'atrinxera, tanca portes
i finestres per poder-se concentrar en el seu alumnat, no te temps
per a les reunions ni per treballar en coldaboraciO amb altres coldegues.
En conclusiO, es pot dir que l'individualisme es una resposta racional
a l'exces de pressions burocratiques a que es veu sotmes l'educador.

Hargreaves distingeix entre individualisme i individualitat de la
manera seguent. L' individualismees el tret de la culture d'un coldectiu,
te a veure amb la manca d'oportunitats o delit per treballar amb
altres en grup d'iguals. on tots participen i col.laboren per porter
a bon port una tasca: mentre que la individualitat Os una caracte-
ristica de la personalitat, es relaciona amb la creativitat, amb la
diferenciaci6 de la massa. el desafiament de les normes i empenyer

motivar el grup cada cop mes en el seu proces de transformaciO.

De vegades, determinats directius de centres escolars. entusias-
mats per aplicar innovacions I evitar l'individualisme, obliguen a
bons professors a treballar en collectiu i provoquen que aquests
es trobin angoixats i pressionats. I el seu malestar repercuteix en
la seva prectica professional i en la relacib amb els alumnes. Cal,
doncs. anar molt en compte quan intentem evitar
ja que en ocasions, en nom del treball collaboratiu selimina i

s'anorrea la individualitat de la persona.

Balcanitzacio

Es la divisib de l'ens global d'escola en subgrups separats e
independents els uns dels altres, on no existeix ni es propicia una
inte'accie entre els diversos subgrups. per tant. la cultura del centre
esta tortament balcanitzada, Os a dir. fragmentada en grups terri-
torials quo competeixen I persegueixen uns interessos diferents, en
un ambient en qué els interessos cornuns. la comprensiO conjunta
i la participacio massive son estranys.
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Tanmateix, aquests subgrups son necessans, ja que brinden al
professor una font d'identitat, l'ajuden a configurar la seva concep-
ció del coneixernent de l'ensenyament i l'aprenentatge, tant en la
teoria corn en la practica. Cal rernarcar que el tipus de cultura
balcanitzada es manifesta amb rnés regularitat en centres escolars
grans, corn els de secundaria i universitats, on solen presentar-se
caracteristiques diverses, que a continuaciO descrivim.

Baixa permeabilitat. Cada subgrup esta separat en tot del vei,
s'envolta de parets de granit. la humitat no el mulla; cada individu
d'un departament es troba separat en tot dels altres departarnents.
Si un professor de maternatiques té problernes amb el cornportament
o l'adquisicio de l'aprenentatge d'alguns alumnes, aquest no acu-
deix al professor de Ilengua perque l'inforrni corn participen i es
cornporten aquests rnateixos alurnnes a la seva classe. El de Ilengua
tarnpoc no sol.licita el punt de vista del professor de matematiques
sobre l'actuaciO a classe dels alurnnes que comparteixen, ja que
la interacció entre departarnents i els seus integrants es troba
dividida per barreres infranquejables.

Alta permanencia. La gent que cornpon els departarnents dura
molts anys, per la qual cosa es reprodueixen les creences i els
conceptes de corn ensenyar, corn aprenen els alurnnes, corn cal
interpretar el curriculum i rnantenir la disciplina. Les cultures per-
duren perque descansen sobre les estructures, sobre un conjunt
de fites, valors i propOsits del coneixernent acadèrnic, en ocasions
ja descontextualitzats del curriculum actual d'ensenyarnent.

Identificaciô personal. La major part de vegades el departarnent
és l'Onic grup al qual es pertany, per la qual cosa la identificaciO
arnb aquest és total. No sOn professors d'alurnnes, sinó d'una assig-
natura, d'una tematica; quan dialoguen i intercanvien idees, sempre
parlen del material. dels continguts, i no dels nens, ja que tenen
grups diferents i nornés ocasionalment cornparteixen els alurnnes.

El sentiment de pertinenca no rau en l'escola, el veritable rn6n
es el departament, l'escola es rnassa gran i irnpersonal perquè ells
s'hi sentin identificats. AixO pot ser fabulOs per als departarnents
i cOrnode a titol personal, perO és terrible per als alumnes.

ComplextO politica. Los organitzacions balcaniques sOn poli-
tiques per naturalesa, un grup determinat posseeix més poder, es
lluita per tenir les rnillors aules, els millors espais, horaris, materials,
etc Es concedeix tanta irnportancia a coses petites, que arriben
a suscitar conflictes i enemistats de per vida. En aquesta organit-
zaci6 es discuteix per veure qui es beneficia de la influOncia del
director, ja que aixo es relaciona amb el poder i l'estatus, i a mes,
a mesura que el departament al que pertanys es fa més gran, creix
la teva irnportancia
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Aquesta culture fa impossible que la major part dels professors
aprenguin dels altres, perque hi ha barreres, no nornés de caire
organitzatiu sine' de politica, que impedeixen que existeixi una
interaccie entre els docents, consegüentment, els problemes que-
den sense resoldre i amb el temps van creixent.

Col-laborativa

Les cultures col-laboratives seri corn una gran massa en que els
professors treballen plegats en l'organitzacie, en la solucie de problernes
i tambe en la planif iced() i practice de les seves classes. Grecies
a aixe obtenen beneficis en realitzar innovacions, s'ofereixen re-
colzament moral entre si i resisteixen les pressions que venen de
fora, animen els professors a prendre més riscos de caracter pedagegic.
sempre busquen la manera de millorar 1, el que es més important,
desenvolupen una foroa cellectiva per decidir quins projectes establerts
per la politica educative sbn o no viables d'aplicar en el seu centre.

L'administracie no pot forger la culture coHaborativa, pert) s'ob-
serve en tot un seguit de petits detalls que realitza un directiu amb
el seu personal: si els dena les grecies. si els envie missatges
d'encoratjament, si els reconeix l'esforc. etc. Les reunions que té
amb els professors no sen de presa de decisions de procediments,
sine informals, no ordena ni fa preguntes. sine que organitza colli
borativarnent en grups o subgrups de prove, demana ajuda i en fer-
ho demostra que és vulnerable: pert) en aquest cas no amb sentit
de debilitat. sine ben al contrart, "la vulnerabilitat es forge", de-
manar ajuda afegeix forge a la collectivitat. si nornés prestes elude,
llavors la gent depen de tu.

Demanar ajuda es una de les qUestions rnes dificils, és un dels
principis clau de la coflaboracio I el proces de crear una culture
collaborativa

Aquesta forma de culture també es troba en els rituals i ceri-
mbnies, en les coses que es fan conjuntament corn a grup. Si
celebren els aniversaris de tot el personal I comparteixen el pastis,
es dificil ester en desacord I ple de conflictes quan es comparteixen
els aliments Petits details. situacions informals que sen importants
per crear la culture corlaborativa. Pere no vénen sots. cal conrear-
los cada dia amb cura perque puguin funcionar be Llavors els
professors generen coldaboracie entre ells mateixos I sem mês
espontanis I responsables envers les coses que seri importants per
a ells no envers les coses que sen importants per a qui dissenya
la politica educative.
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Col.legialitat inventada

Es pot dir que es una cultura col.laborativa pervertida, on la
massa es troba concentrada a la base, arraconada en un espai
reduIt. mentre que per sobre sempre hi ha un lider imposat que els
indica cap a on han de mobilitzar-se. Aquesta coldegialitat ficticia
té Hoc quan els administradors tenen pressa per aconseguir que
les seves escoles siguin col-laboratives. Es una paradoxa pensar
que es pot obligar la gent a col.laborar, que sigui dernocratica o
que se senti be. quan es diu als professors en que han de col.laborar,
en quin moment, amb qui i en quin Hoc. En aquest cas. la col.laboració
és un engany, ja que es creen reunions perque es decideixi all6
que ja esta previament decidit pels administradors.

Cal permetre als professors que decideixin corn, quan. on i de
quina manera s'organitzaran, tot i que es important que el director
tingui expectatives per a la tasca. no ha de pretendre controlar-ho
tot. ja que la collegialitat inventada o forcada es una manera
manipulativa de gestionar la col.laboraciO. a més de ser lineal i

masculina. Es com posar una tasca en el temps i observar perma-
nentment el temps. quan la veritable collaboraciO ha de ser com
la gestiO d'una familia: informal, menys lineal i femenina. es con-
centra més en la tasca que en el temps en qué cal realitzar-la.

Mosaic en moviment

Es una forma col.laborativa de la cultura que té possibilitats
importants a les escoles balcanitzades de grans dimensions corn
les secundaries La cultura en aquests centres es caracteritza perque
tothom fa de tot i estan d'acord conjuntament. Als Estats Units i a

Anglaterra es van desenvolupar les escoles comprensives, un model
aplicable a les escoles primaries. per6 que no s'adapta a les escoles
secundaries actuals. ja que sOn tan grans i complexes que nomes
s'aconsegueix posar-se d'acord en punts rnancats de significat.
Davant d'aquesta problematica sorgeix la cultura de mosaic en
moviment. que s'amotIla a les escoles que tenen massa grups. no
nomes d'alumnes sino departarnentals. En aquesta nova forma de
cultura les persones dels grups canvien i els grups en si tamb0
canvien. les persones continuen treballant en grups per6 poden
canviar de filiaciO amb el pas del temps. s'arriba a tenir en el centre
un consens en moviment. una mena de missiO que es desplaca
aproximant-se cap a una fita que no acaba de concretar -se del tot,
que mai no esta perfectament creada perb que basta tenint en
compte la complexitat de dirigir un centre d'aquestes proporcions

L'experiencia del mosaic en moviment que existeix en algunes
secundanes proposa als professors l'afiliacib a nous grups inde-
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pendents dels del seu departament, els quals poden estar relacio-
nats amb algunes de les necessitats o expectatives del centre, corn
ara la formacro de professorat, el treball arnb pares f cornunitat,
orientacid i tutoria de l'alumnat, pressupost i finances. etc. Es aqui
on el docent interacciona amb altres companys, apren coses noves

s'identifica arnb el seu centre: la pertinenga als nous grups no és
permanent. sind que aquests estan dissenyats perque després d'un
temps determinat una rnateixa persona hagi col.laborat en tots o
en la majoria. és a dir, fins arribar a assemblar-se a una mena de
calidoscopi en el qual la col-laboracid depén d'un proces complex
de subgrups flexibles que s'interrelacionen els ur.s amb els altres.

D'aquesta manera, d'altra banda forga interessant, Hargreaves
descriu el que s'enten per la cultura de la docéncia, explica les cinc
forrnes en que es presenta i la mena d'estructura de que proce-
deixen, les seves conseqUencies a nivell de les relacions dels
professors I corn aquestes influeixen en la formacib dels alumnes.

Sens dubte. les idees aportades en aquest article permeten
l'autoreflexid sobre el treball docent la forma de cultura amb qué
s'identifica el nostre centre escolar I nosaltres mateixos. alhora que
ens ofereix alternatives de canvi per evolucionar d'una cultura material

estatica a una altra en qué es promoguin les relacions humanes
el treball col.laboratiu.

La investigació de la culture de la docencia

En els anys mes recents s'ha desenvolupat una nova tendencia
en la investigacib de l'educacid, a diferencia d'altres epoques en
que es preten,a tenir un coneixement rnes o menys adequat de la
realitat (estuois exploratius) o es buscaven explicacions dels feno-
mens daqL esta realitat (estudis descriptius) Amb plantejarnents
més recents. es busca. des de l'etnografia. la recerca-accid I alguns
altres recursos metodologics. accedir a una comprensio de la realitat

a les possibilitats que te aquesta realitat de ser transformada En
aquest apartat tractarem de descoure alguns dels recursos suscep-
tibles de ser utilitzats per buscar la implantacio d innovacions que
portin un centre escolar cap al canvi que s'ha proposal.

Ln les atinnacions anteriers Rohm alguns plantelaments que per
a finalitats d'investigaciO tenen una importancia particular Si ob-
servem primer que la investigacie tracta ara cralle que passa en
el centre escolar i no en tot el sistema educatiu o en el nivell
educatiu. ens adonarem que les innovacions seran lactibles en la
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mesura que s'hi involucrin els principals actors del procés educatiu:
el professorat i l'alumnat. No es tracta, Ilavors, de trobar explica-
cions del mOn social, ni de la realitat d'un sisterna; es tracta de partir
de la cultura prOpia d'un centre, de les experiencies que hi tenen
Iloc, de les possibilitats que existeixen per proposar la introducci6
de modificacions l'exit de les quals quedi assegurat pel compromis
dels que les assumeixen.

En els processos de recerca que actualrnent es porten a terme
dins l'ambit de l'educaciO i més especificament en els centres
escolars, el que hem de tenir en compte en primer Iloc és que
l'escola necessita canviar, aixi que a l'hora d'investigar abordarem
el problema dels canvis des d'un enfocarnent actiu dels canvis. i

corn son entesos a partir de la culture pr6pia del centre escolar.

Podriem fer una Ilarga !lista dels metodes existents per investigar
la cultura de la docéncia. aixi que només en destacarem alguns i
posteriorment farem alguns plantejaments dels recursos metodo1O-
gics que a la practica poden resultar rites Otils o tenir una aplicaciO
mes efectiva. l'estudi de casos. els metodes etnografics. la video-
analisi. els métodes comparatius. la recerca-acciO i l'antropologia
cognitiva poden ser utilitzats per realitzar investigacions relaciona-
des amb la cultura de la docencia.

Es considera pertinent fer un aclarirnent perque quan es fa servir
el vocabulari metodolOgic i conceptual hi ha algunes confusions que
porten a situar algunes ciencies corn si fossin metodes en si rnateixos.
tal és el cas de la fenornenoloaia i l'etnometodologia. La metodologia
és la ciencia dels mbtodes a qué recorrern per treure sentit a la
ciencia; la descripci6 dels métodes utilitzats en la vida ordinaria
i la manera que horn té per accedir a aquests rnetodes consisteix
a utilitzar procediments semblants als emprats en la vida orainaria.
Per esmentar nornes un exernple. senyalarern que la fenornenografia
és el metode d'accedir al mOn fenornenolOgic. l'etnometodologia que
s'utilitza sovint corn a rnetode no és per se un rnétode sin6 que Os
una bateria de rnetodes de recerca. Es pot enfocar les investigacions
des de la fenomenologia a traves dels metodes etnografics o la
fenomenologia a traves dels estudis de cas o entrevistes. cal di-
ferents rnaneres de concebre de cornprendre el m6n social I aixo
es reflecteix en el plantejarnent metodolOgic en ter una recerca

El proces d'investigaciO resulta complex ja que la rnajoria dels
metodes es juxtaposen. per exernple. les entrevistes. els rnetodes
etnografics. l'entrevista etnograf Ica. de rnanera que hi ha rnatodes
din., rids rnetodes Els estudis de cas es poden basar en entrevistes
tarnbe poden fer-se rnitlancant observacions. poden compiendre
tambe video analisi. de manera quo tenirn algunes interrelacions
complexissirnes entre els rnetodes Podem fer estudis de casos
cornparatius 1. per due no fern entrevistes de casos? Els enfocarnents
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son infmits entrevistes inda.fiduals, entrevistes de focus group per
a estudiants en forma col lectiva, no es el mateix fer l'entrevista
individual que en grup, fer l'entrevista de la histdria vital, per a la
qual es requereix repetir les entrevistes amb la mateixa persona
durant 5 o 6 sessions fent servir l'anelisi de cada entrevista corn
una mena de vestibul de l'entrevista segOent, que es negocia amb
l'entrevistat i podriern afegir un metode considerat obsolet que no
hem citat: el qüestionari, que per a un determinat tipus d'estudis
resulta Otil.

Es la investigaciO en si, els que -hi participen, els objectius que
es pretenen assolir i els canvis i les innovacions que s'intenta
implanter aIIô que determine els recursos metodologics que s'incorporen
a la investigaciO qualitative, ja que cal tenir en compte que no hi
ha métodes perfectes, tots tenen els seus potencials i els seus limits
d'aplicabilitat, ens expliquen algunes coses i ens en deixen d'explicar
unes altres. Per aixe) es recornanable superar les possibles man-
cances dels recursos rnetodologics recorrent a l'Cis complementari
entre ells. Per exernplificar-ne la utilització abordarem breument:
l'entrevista. l'estudi de casos i els qUestionaris.

Entrevistes

Hi ha diverses menes d'entrevistes, poden ser individuals o
col.lectives, a través d'elles es pot accedir a realitats que no sempre
apareixen per uns altres mitjans d'investigaciO, en l'entrevista es
convenient donar temps i espai de reflexie a l'entrevistat, de manera
que no sigui corn si contestes un qUestionari, si les preguntes
possibiliten la construcciO de noves vivencies per a l'entrevistat i

es percep el desig de continuar amb explicacions, ho hem d'acceptar,
perque, al final, aquestes podran aportar més informed() que si
names es limiten als ternes que anticipadament hem preparat.

L'entrevista té a veure no només amb el procés de comprensiO
d'una culture sin() tambe amb l'addiciO de l'investigador a la culture
nova de que es tracta. A més, és important que quan observem una
culture n'entrevistern diversos membres, perque en fer-ho prendrem
les seves percepcions i les analitzarem des de diversos angles
hem de vigilar de no traslladar-les a d'altres realitats i, en tot cas.
SI ho fern que sigui amb el consentiinent dels que han participat
en el proces Molt sovint sen molt diferents les percepcions que
tenim do la roalitat i I idria intentar reunir totes aquestes percep-
cions, ja que interactuen entre si i es percepcions de vegades tenen
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a veure amb les afirmacions que la gent fa a I hora de definir la
seva realitat

A l'entrevista individual, no es corn si alli fos la realitat I es reveles.
es tracta d'un procés de construed& de creacie de noves realitats,
noves comprensions, noves coheréncies, una entrevista dialegica.
on s'arriba a una construcció dialogica. en virtut de la qual creern
significats i creern una cornprensie conjuntarnent. mancomunada

Si s'entrevista un grup, en alguns casos resulta rnés productiu,
perque no es tracta de buscar la realitat, sing que la realitat es
reflecteix a si mateixa a partir de les aportacions dels entrevistats.
fins i tot és més adequat en ocasions recerrer que els entrevistats
recolzin arnb les seves idees i experiencies la construed& el dis-
seny de les preguntes.

Quan fern entrevistes ens hern d'assegurar que els recursos que
fern servir estiguin en condicions adequades per evitar repeticions
o perdue d'inforrnacie valuosa, dificil de recuperar. perque a rnés
d'aplegar la inforrnacib que ens interessa, d'una entrevista podern
deriver noves experiencies per a l'entrevistat, que tingui noves
percepcions de si rnateix, crear condicions perque en aportar per
al nostre treball tarnbe ell s'enriqueixi i aixe ho aconseguirern en
bona mesura si aconseguirn una rnajor ernpatia amb l'entrevistat
Tarnbé hern d'evitar desviar-nos del rnotiu principal de l'entrevista.
Os a dir, a l'entrevistat se li poden perrnetre disgressions sense
allunyar-nos de l'objectiu central de l'entrevista.

Que cal fer en una entrevista en clue ens diuen rnentideJ i ho
notern, o quan ens donen inforrnacie en qué ta s'ha repetit diverses
vegades el rnateix i tarnbe ho notern. corn amber a la profunditat.
que cal fer, corn desvetllar els sentits del que la gent diu. o el que
alguns consideren que es l'entrevista cornencen a parlar Tells
rnateixos? Perque l'entrevista no sigui una terapia psicolegica cal
saber establir punts de contacte. punts de connexiO entre I entrevistat.
un mateix corn a entrevistador i l'assurnpte que ens ocupa per
investigar.

Estudi de casos

Quan fern estudi de casos. es convenient 1(2c:oiler a Una base
inicial a partir de la qual entrevistarem la gent Corn a part d'aquests
recursos que es factible que combinern. In ha l'observacio amb
entrevista informal. és possible contradir la gent per monvar-la fins
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aconseguir-ne la participacio les converses addicionals ens per-
meten complementar l'estudi, ens porten a elaborar teories o en-
focaments qualitatius o si mes no a generar una teoria despres
a objectivar-la.

Si s'inicia la construcciO d'una teoria o es pretén objectivar-la
o se segueix un procés progressiu, es pot recOrrer a entrevistes
d'histbria vital, on es pot tornar a veure l'individu diverses vegades,
d'una altra manera. horn es limita a fer l'entrevista t desapareixer.
A través de l'estudi de casos es retina, s'altera i s'observa diversos
aspectes, s'analitza les interaccions dins dels contextos. podem
avancar i retrocedir, crear unes generalitzacions possibles i a conti-
nuaciO buscar altres punts en qué es pugui verificar i establir amb
els participants el motiu de l'estudi.

Molt sovint els participants creuen que canvien molt rapidament
i quan es Ilegeix amb ells l'informe de la investigaciO diuen que ja
no s'aplica a la seva realitat perque ells ja han canviat. Aquesta
és una limitaciO que faria apareixer corn una fotografia fixa la realitat
estudiada. Un altre comentari que es tracta sovint en l'estudi de
casos fa referencia a la possibilitat de la seva generalitzaciO.

En la recerca d'estudi de casos es te tendencia a insistir molt
sobre la seva validesa (comparada amb d'altres metodes, l'estudi
de casos tendeix a ser molt valid) per6 sovint es considera que
flaqueja forea pel que fa a les seves possibilitats de generalitzaciO.

Alguns investigadors es fan els humils i diuen que aquest cas
es només aquest cas i la seva interpretaciO es limita a aquest sol
cas. tanmateix existeixen diversos procediments d'expressar-lo de
manera que sigui possible generalitzar-lo, per aixO es fa l'estudi de
casos mOltiples. o en fer l'estudi de casos comparatius. també es
poden revisar casos que afecten diverses escoles i establir punts
de convergencia, analitzar els aspectes que es repeteixen. alit) que
els fa comuns: es pot fer un estudi de seguiment en equip. Aix6
constitueix una manera molt diferent, dins de l'organitzactO social
de la ciencia, que hi hagi estudis de casos multiples i poden ajudar-
hi els enfocamentF omparatius. la qual cosa fa possible buscE,r la
generalitzaciO. Fins i tot per a estudiants de doctorat fa que no
s'hagin de preocupar de casos unics. d'un sol problema conceptual.
existeixen casos que es poden anar compartint entre uns quants
investigadors.

Tot plegat ens porta a atirmar que un criteri de generalitzaciO
en l'estudi de casos es realitza acumulant ci quo han apres diver-
sus investigadors sobre un mateix terna. es a dir si existetxen
diferents estudis sobre un mateix tema. n'extraurem uns coneixe-
ments amb els quals desenvoluparem una exphcacio dallo que els
Ii comults
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Un altre criteri de generabilitat és la interpretaci6 del lector. Quan
diem: aquest cas em recorda alguna cosa, desperta un ress6, m'ha
tocat la i fem un estudi critic del cas, aixO vol dir alguna cosa,
perque s'aprenen coses d'all6 que és generalitzable.

Un cas no sempre ha de ser tipic per ser generalitzable. Si
estudiem un cas en qué tot és favorable per iniciar una innovaciO,
en que totes les condicions es presten perqué tinguem exit i aquest
no s'assoleix, Ilavors es pot estar forca segur que en un altre cas
les condicions del qual sOn desfavorables no es tindra exit en la
innovaciO i aixi estem fent una generalitzaciO. En allO que hem de
basar-nos per a la decisiO és en l'autenticitat de l'estudi.

Els qiiestionaris

L'Os generalitzat dels qüestionaris i la recerca frequent en ells
de les interpretacions ens fa dubtar sovint de la seva utilitzacib en
una recerca qualitativa. tanmateix poden resultar de summa impor-
tancia per a un determinat tipus d'estudis.

Una critica als textos de la cultura organitzacional és que fan
servir els qUestionaris concrets en qué es fan judicis d'una cultura
en general, si es respon en 5 opcions com es col.labora, corn s'im-
pliquen en la presa de decisions, en quin grau planegen manco-
munadament i a partir d'aix6 es crea una imatge molt més distor-
sionada d'all6 que veritablement es, perqué generalment, qui opina
no ho fa de si mateix, sin6 del que fan els altres, es demanen les
percepcions dels individus sobre corn veuen els altres en relaci6
a un assumpte concret.

De manera equivocada. en molts casos. l'adrninistraci6 de reduce-
cr6 ha adaptat aquesta tendéncia de la cultura de les empreses per
analitzar una cultura de les escoles. Tanmateix, hauria resultat mes
profitOs estudiar les cultures individuals i les respostes individuals.
relatives a les respostes pr6pies i a les conductes prôpies, aim!) Cs
quelcom que no s'aclareix facilment en un qüestionari, perO s'aclareix
molt Ines facilment sobre la base d'una entrevista o una observacib.

AixO no obstant. en la recerca qualitativa es podria parlar de fites
especifiques que pugui tenir un qUestionari. si s'utilitza corn a
instrument forrnatiu, val la pena perque un grup eS min a si mateix,
es convenient que els mernbres del grup cornencin per parlar de
si rnateixos facin converses de si mateixos. poden analitzar corn
sera una intervencrO. 1ambe val la pena perque es Uhl perque una
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escola reuneixi dades del qUestionari dels estudiants sobre les
seves respostes al curriculum, respostes a l'estil de docencia que
sels imparteix, corn a base de la conversa entre els mateixos
docents i amb els estudiants, sobre el que es necessita canviar a
l'escola. A mes, val la pena i es Otil si els professors es fixen en
la seva propia cultura i volen canviar la cultura del seu centre. Aqui
els serveix per recollir amb rapidesa inforrnaci6 procedent de qUes-
tionaris, sobre corn consideren en realitat els professors aquesta
cultura, sobretot si el professorat es dedica al disseny d'aquest
qUestionari, aix6 pot resultar utilissim principalment en iniciar una
converse en una intervenci6 sempre que aquesta no rebi cap estatus
cientific, es una forrna de discutir certes perfeccions de manera que
la gent encara pugui parlar entre si, aixi que el valor d'un qUestionari
es sobretot el que Ii doni la comunitat d'homes i dones que el faci
servir, que el controli, que en certa mesura pugui conversar amb
aquest questionari, amb aquesta comunitat, per al seu propi bene-
fici, per aconseguir les seves fites, aqui es on aquesta mena d'eines
resulten molt Otils i tot plegat te a veure amb una mena d'investigaci6
corn la que proposem en qué els participants analitzin la cultura
de la docencia.
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L'etnografia de la comunicació i la investigacid
educative: l'aula corn a microcosmos
Amparo Tuson Valls*

The task of exploring the cultural transmission of knowledge as communicative
competence requiros us to see the face to face relations of teacher to student as
embedded ,nterachvely w.thin a context of classroom procedu,es and practices within
school o.h,ch themselves are part of the institutional complex of educational policies
arid ideology

(J J Gumper/ 1986 68)

Introducció

La proposta que es coneix amb el nom d'etnografia de la co-
municació es formula durant la decade dels seixanta corn una
manera especial d:entendre les formes de vida i les maneres de
veure el men d'una comunitat determinada. Si el metode etnografic
pretén donar resposta a preguntes del tipus, qui es aquesta gent?,
per qué fan el que fan i de la manera que ho fan? (Agar, 1993),
l'etnografia de la comunicaciO es basa en el fet que una gran part
d'alle que les persones fern I que Os socialrnent i culturalment
significatiu té Hoc mitjancant l'Os linguistic. De fet, les persones
establim les nostres relacions -tant personals corn professionals-
pedant. portern a terme moltes de les nostres activitats quotidianes
fent Us de la paraula trenquern les relacions deixant de parlar. El
silenci sovint Os considerat corn una actitud antisocial, o corn un
castig -la incomunicacie a les presons- o corn un gran sacrifici -

en determinats ordes religiosos. per exemple (Tuson. 1995)
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Des de la perspectiva de l'etnografia de la comunicaciO no nornés
s'han fet estudis etnografics classics, sine que també s'ha aplicat
a l'estudi microetnográfic (Erikson i Shultz, 1981; Green i Wallat,
1982) d'alguna parcerla d'activitat concreta al si d'una coldectivitat.
De manera especial, aquest corrent -que incorpora aportacions que
ofereixen altres corrents de la sociologia de la interacci6 (etnome-
todologia, interaccionisme simbOlic), de determinats corrents de la
psicolingOistica, de la pragmatica o de l'analisi del discurs (Duranti,
1985, 1988)- s'ha mostrat d'una gran eficacia per a la descripci6
i l'analisi del que s'esdevé a l'ambit escolar i -molt especificament-
del que succeeix a l'aula.

Antecedents

Hem de buscar els antecedents de l'etnografia de la comunicacid
dins la tradici6 lingOistica i antropolOgica que tenia corn a objectiu
remarcar les relacions estretes que existeixen entre Ilengua, cultura

societat. Pensadors corn Herder i Humboldt ja havien fet interes-
sants aportacions que posaven de relleu les connexions existents
entre Ilengua, cultura i pensarnent i sobre la importancia de conbixer
la Ilengua del pobles per tal d'entendrels plenament (Robins, 1967).

Al comengament del segle xx, Boas (1911) i poc despres Sapir,
son els referents més clars i influents de la disciplina que ens ocu-
pa. AmbdOs personatges, reconeguts corn els fundadors de l'antropo-
logia linguistica, van dedicar una bona part de la seva activitat
professional a la descripciO de Ilengues amerindies rnancades de
codi escrit, que havien d'aprendre necessariament a través de
contactes amb els seus parlants. I en aquest procés van descobrir
que el que feien anava més enlla del simple aprenentatge del codi
linguistic, perquO alhora estaven aprehenent tot un mOn de valors
i de relacions socials, de normes de comportarnent individual i

corlectiu que es manifestaven a través de la manera corn/es persones
usaven el codi.

-Que la Ilengua és un simbolisme perfecte do l'experiencia. que no
pot divorciar-se de l'accie qua es el vehicle d'una expressivitat infi-
nitament matisada. sOn fets psicologics universalment (Sapir,
19321

(1) Le!. f.J I do lotes dp I aulom
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D'altra banda, el mateix metode etnografic -robservacio parti-
cipative- semblava portar, d'una manera legica, a veure l'extrema
importancia clue té l'observacie detallada dels comportaments comuni-
catius de les persones que s'estudien. Corn molt be assenyala
Berreman (1968, citat a Ogbu, 1981), l'observacie participative

-es refereix a la practica de viure entre les persones que s'estudien,
arribant a conèixer-les. a coneixer la seva !lengua i les seves maneres
de viure a través d'una interaccib intensa I continua amb elles en la
seva vida quotidiana. AixO significa que retnOgraf conversa-' amb
elles. treballa amb elles, assisteix a les seves funcions socials i rituals.
visita les seves cases, les convida a casa seva. que es present amb
elles en tantes situacions corn li sigui possible, aprenent a coneixer-
les en tantes situacions i estats corn sigui possible. A vegades.
realitza entrevistes per tal d'obtenir algunes dades especifiques,
sempre esta alerta a qualsevol informacib que Ii pugui arribar. a punt
per seguir I entendre qualsevol esdeveniment que no s'esperava i
que Ii sembla

Podem veure que les converses informals, la interacci6 quoti-
diana -que implica l'Os linguistic-, les entrevistes, els diaris de camp,
les histeries de vida, la utilitzacie de les Ilengues i les seves varietats
als rituals i a la vida social en general, formen part dels diferents
aspectes que s'han de tenir en consideraci6 per a la recollida de
dades etnogrefiques. Altres dades Iligades a l'Os linguistic que
resulten altament interessants sOn, per exemple, aquelles que desvetllen
els valors ideolegies o politics que s'associen a la paraula, corn ara
tot all() relacionat amb el que es considera objecte de regulaciO
juridica (difarnaciO, Ilibertat d'expressiO, politica lingOistica, injOries,
etc.) o moral (blasfernies, mots tab6, etc.). No Os estrany, doncs,
que s'arribi a formular una proposta que posi el focus d'atencie,
precisament, sobre aquesta activitat que intervé d'una manera tan
especial en la construed() i posada en escena de la vida sdcio-
cultural dels pobles: la interacci6 comunicativa.

Tambe ajuda a l'apariciO de l'etnografia de la comunicacie el fet
que durant la primera rneitat del nostre segle els corrents dominants
dels estudis linguistics s'havien situat en una concepci6 immanen-
tista de la Ilengua que deixava de banda tot elle que no fos estric-
tament linguistic. Nornes d'aquesta manera, dirien primer els estruc-
turalistes i despres els generativistes, es possible fer un estudi
cientific del Ilenguatge -capacitat humana universal- i de les llen-
gOes concretes en club aquesta capacitat es rnaterialitza Contra-
riament a aquesta postura, els enfocaments antropolegics i socio-
legics proclamaran la importancia d'estudiar les llengues tal corn
son usades en contextos sOcio culluralment condicionatt.; I per persones
que tenen unes caracteristiq:,ns i unes tinalitats concretes.

(:') I 111,1. mvv.1
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En aquest entorn de pensament, a la decada ( els anys seixanta
s'elabora la proposta de l'etnografia de la cornunicacio, que ha
experimentat un desenvolupament posterior molt important que ha
arribat a influir considerablement dins [ambit de la investigacio
educativa en general i de l'ensenyament de Ilengiies en particular.

Objecte d'estudi i marc conceptual

Corn deiern al corriencarnent, l'etnografia de la comunicaciO es
planteja corn a objectiu l'estudi de la interacciO comunicativa arnb
la finalitat d'entendre la cultura d'un grup huma. S'enten, amb Goo-
denough (1957), que

-La cultura d'una societat consisteix en tot allO que s'ha de coneixer
o creure per actuar d'una manera acceptable segons els seus membres.

fer-ho en qualsevol rol que acceptin per a qualsevol d'ells mateixos-

A partir d'aqui es defineix el que sera el concepte clau d'aquesta
disciplina el concepte de competéncia comunicativa, que J.J. Gum-
perz I D.H Hymes (1972) defineixen aixi:

&lb que un parlant necessita saber per comunicar-se de manera
eficac en contextos culturalment signif !cants lgual que el terme
chornskia sobre el qual es modela. la cornpetencia cornunicativa es
refereix a l'habilitat per actuar. Es fa un esforg per distingir entre el
que un parlant sap -les seves capacitats inherents- Ia manera corn
es cornporta en situacions particulars. Tanmateix, mentre que els
estudiosos de la competencia lingurstica tracten d'explicar aquells
aspectes grarnaticals que es creuen cornuns a tots els humans.
independentment dels determinants socials. els estudiosos de la
competencia comunicativa consideren els parlants corn a rnembres
d'una comunitat. corn a exponents de funcions socials, tracten
d'explicar corn usen el Ilenguatge per autoidentificar-se portar a
terrne les seves activitals- ()

La Ilengua s'enten no corn un constructe abstracte corn0 a tots
els seus parlants o corn un sistema formal de regles sinO. rries aviat,
corn un conjunt d'opcions entre les quals les persones hem de friar
quan parlern I aquesta elecciO -mes o menys controlada per la
consciencia- esta guiada per determinats habits (Bourdieu. 1990).
normes o princips de caracter secio-cultural prOpies del grup al
qual pertanyern i quo varren d'un grup -o d'un subgrup- cultural a
un altre

Les opcions -IlengOes. dialectes socials o geografics, registres,
estils- s'associen a factors diferents corn ara el terna del qual es
parla, la situacio. la finalitat, les caractenstiques dels interlocutors
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(edat, sexe, estatus, procedencia etnica o geografica, classe social,
rol que desenvolupa, etc ) Per tant, es considera que l'us linguistic
és una part integrant de la realitat sOcio-cultural,dels pobles i, al
mateix temps, un simptoma d'aquesta realitat. Es per aix6 que,
observant la rnanera corn les persones usen aquest instrument de
comunicaci6 i de representaci6 del m6n que sOn les IlengOes, podem
descobrir patrons i regularitats que ens portaran a comprendre corn
determinades comunitats entenen el m6n i construeixen dia a dia
la seva cultura i la seva realitat social. Corn planteja Duranti (1988:
253), l'etnografia de la comunicaci6

"s'interessa per la relacie establerta entre l'Os linguistic i els sistemes
locals de coneixement i de conducta social. Es sobretot en el discurs
(...) on tenen Hoc la (re)creacie i transmissie de patrons culturals del
coneixement de l'acció

L'univers d'analisi de l'etnografia de la cornunicaci6 és la comu-
nitat de parla, que es caracteritza perque

"els parlants comparteixen el coneixernent de les restriccions comu-
nicatives i de les opcions que regeixen un nombre significatiu de
situacions socials- (Gumperz, 1964) i "aguest coneixement compartit
depen de la intensitat del contacte i de les fronteres comunicatives-
(Gumperz, 1972)

Aixi doncs, el que defineix una comunitat de parla no és tant que
es parli una Ilengua o més d'una, sin6 que els seus membres
cornparteixen una serie de normes d'Os d'aquest repertori verbal
i cornunicatiu que tenen al seu abast, pel fet de participar en unes
xarxes de comunicaci6 de caracter social. El que s'observa és que
les cornunitats de parla sOn, basicament, heterogenies, tant pel que
fa a la diversitat d'usos corn pel que fa a les diferancies intra i

interculturals que aquests usos diversos manifesten (i construeixen).
Aquest f et implica que, si be tots els membres d'una comunitat
comparteixen una part de les normes d'Us social de les IlengOes,
no totes les persones tenen accés al rnateix nombre de bens lin-
gaistics (Bourdieu, 1982) perque no totes poden participar de les
mateixes situacions d'Os public de les Ilengues. Corn a consequen-
cia d'aquestes desigualtats socials hi ha uns usos sancionats corn
a legitims i d'altres que seran considerats corn a illegitims I, mentre
els primers comportaran beneficis als seus usuaris, els segons seran
utilitzats corn a instruments per marginar i sancionar negativament
aquelles persones que els tenen corn a propiS (Bourdieu. ibidem).

La unitat d'analisi de l'etnografia de la cornunicaciO Os el fet o
esdevemment cotnunicatiu. S'observa que los societats. els grups
humans. s'organitzen entorn de determinats -escenaris o situaci-
ons cornunicatives quo es caracteritzen perque el que s'hi esdeve
es possible gracies a l'Os linguistic. Exemples de situacions comu-
nicatives al nostre ontorn cultural podrien ser un jutjat. una esglesia,
un bar. un mercat. una Ilotja de peix i una escola. entri, d'altres
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All6 que es produeix dins aquests escenaris son, precisament, els
fets o esdeveniments comunicatrus, que es poden entendre, man-
tenint la metAfora teatral, corn les escenes» que s'hi van succeint.
Els fets cornunicatius propis del nostre Ambit abasten des d'esdeve-
nirnents molt rigidament ritualitzats (un judici, una missa, una defensa
de tesi) fins a d'altres menys rigids -tot i que subjectes a normes
de comportament- corn ara la conversa espontAnia, la tertOlia, el
treball en grup, passant per la conferencia, la classe magistral, el
debat televisiu, l'entrevista, l'interrogatori, etc. Un aspecte interes-
sant es que existeixen mots -cdrn els que acabem d'esmentar- per
designar els fets cornunicatius propis d'una cornunitat.

La tasca, doncs, de qui practica l'etnografia de la comunicaci6
consistirà a descobrir i descriure les diferents situacions de comu-
nicaciO del grup que estudia i els diferents tipus d'esdeveniments
comunicatius a través dels quals els components del grup en gOestiO
organitzen les seves activitats quotidianes.

Hymes (1972), basant-se en estudis anteriors sobre la comuni-
caciO, especialment en el de Jakobson (1960) sobre les funcions
del Ilenguatge, planteja que qualsevol f et comunicatiu es pot des-
criure a partir de vuit components que sempre hi s6n presents:
situacib, participants, finalitats, sequAncia d'actes, clau, instruments,
normes I genere.3Aquests components -que al seu torn es divideixen
en subcomponents corn es pot apreciar en l'esquema segOent-
s'articulen de manera diferent, i es aix6 el que interessa descriure
per tal d'entendre l'especificitat de cada esdeveniment comunicatiu

tipus respecte d'altres que es donen en el mateix entorn cultural
o respecte dels que es donen en d'altres cultures.

Components del fet o esdeveniment comunicatiu:

1. SITUACIO:
1.1. LocalitzaciO especial i temporal (el Hoc el moment on quan

es desenvolupa l'esdeveniment comunicatiu).
1.2. Escena psico-social(la significaci6 social i cognitiva d'aquesta

esc enif icaci 0).

2. PARTICIPANTS:
2.1. Caracteristiques sOcio-culturals (eclat, sexe, estatus, rols.

bagatge de coneixements, repertori verbal, etc.).
2.2. Relacions entre ells/-es (jerarquica. entre iguals. intima.

distant. etc ).

(31 Pol n ono exposit:10 detaIloda de coda component er, pot consultor Durann (1985)
Tul,on (1991 19958 h) Aquesta proposta Or. conequda corn el model SPEAKING

Douai° Ito, innnolt, dels yult components on angios loonen un acrosta; quo ea
wet-It:ament iquesto paraula (SItuanon Pattucupants (Aid:. A I sequences Key
Instrurnentahnes Norms Goitre)
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3 FINALITATS
3 1 Objecttus / Productes (el que se n'espera obtenir el que

realment se n'obte).
3.2. Globe Is / Particulars (finalitats socials de l*esdeveniment i

finalitats individuals o concretes de cada activitat).

4. SEQUENCIA D'ACTES:
4.1. OrganitzaciO de la interaccib (gestiO dels torns de parla,

estructura de la interacci6: inici. desenvolupament, acabarnent,
etc.).

4.2. Organitzaci6 del tema / dels temes (gestiO i negociacie del
tema: presented& manteniment, canvi, etc.).

5. CLAU:
5.1. Grau de formalitat/informalitat de la interacci6 (to seribs,

frivol. divertit, intim, fred. etc.).

6. INSTRUMENTS:
6.1. Canal (oral, escrit, audio-visual, iconografic, etc.).
6.2. Varietat/-s de parla (Ilengua/es, dialecte/s, registre, etc.).
6.3. Vocalitzacions, cinesia i proxemia (scrolls d'assentirnent, de

rebuig, de fastic, d'incomprensid, etc.; gestos, posici6 i distancia
dels cossos, etc.).

7. NORMES:
7.1. Normes d'interacci6 (qui pot parlar I qui no, corn es pren

la paraula, interrupcions, silencis, encavalcaments, etc.).
7 .2. Normes d'interpretaciO(marcs de referencia per a interpretar

els enunciats indirectes, les pressuposicions, els implicits. etc ).
8. GENERE:
8.1. Tipus d'interacciO (treball en grup, converse espontania,

conferencia, tertülia, etc.)
8.2. SeqUencies discursives (dialeg, narraci6. argumentaciO. exposi-

ciO. etc.).

L'escola i l'aula com a contextos de comunicació

L'antropologia ens presenta l'educacid un yener im un proces
complex i polifacetic de transrnissiO cultural: l'educaciO
el sisterna escolar. en concret, sOn formes particulars que una part
d'aquest procés adopta en determinades societats, corn ara la
nostra. L'escola es un Hoc on entren en contacte grups socials
diferents (families, professorat, alumnat, adrninistraciO, etc ) i, corn
a consequencia, els conflictes que es produeixen en la societat que
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envolta I escola es reflecteixen I es produeixen tamoé en I estructura
en la vida quotidiana de l'escola La diversitat socio-cultural es

manifesta en la diversitat sociolinguistica, corn a la societat en sentit
ample, aquesta diversitat esta subjecta a les norrnes del mercat
lingaistic de qué parla Bourdieu (1982). De manera explicita o
irnplicita, l'escola practica una politica lingOistica que afavoreix
unes varietats -o unes IlengOes- i situa en un segon terme o inclOs
reprimeix pUblic o amb propOsits academics d'altres varietats
-0 IlengGes.

En el nostre ambit cultural, l'escola i l'aula constitueixen esce-
nans comunicatius, en el sentit que el que s'hi esdeve té Hoc,
basicament, gracies a l'irs de codis verbals I no verbals amb fina-
litats comunicatives. L'aula es presenta corn un microcosmos on,
en bona part. es concentren les relacions tipiques de la societat
de la qual forma part: relacions jerarquiques i entre iguals. de poder
i de solidantat, intimes i distants. etc. (Tuson. 1991). F. Erickson
(1982) presenta el que s'esdevé a l'aula corn un seguit de

trobades educatives: situacions parcialment limitades en les quals
ensenyants i alumnes segueixen "regles- culturalment normatives
previarnent apreses, pert tambe situacions crinnovacie en les quals
els uns I els aRres construeixen nous tipus de sentit en adaptar-se
a les situacions fortunes del moment ( . ) Els professors els alumnes
estan immersos en la praxis. improvisant vanacions situacionals que
es donen en el si i a rentorn del material ternatic prescrit sociocul-
turalment i descobrint. de vegades. en aquest procds crimprovisacio
noves possibilitats per a raprenentatge i per a la vida social

Corn es veu. doncs. tot i que la societat i la cultura on l'escola
esta immersa proporcionen marcs i patrons de comportament in-
dividual i col.lectiu, sempre existeix un gran marge de maniobra que
perrnet d'anar creant i construint la realitat socio-cultural quotidiana
en el si d'aquestes trobades educatives. El que planteja l'etnografia
de la comunicacio és que fingOistic es un instrument privitegiat
que les persones fern servir per a la construcciO i la negociacib de
les nostres identitats sOcio-culturals I per a la delirnitacib dels
contextos en que actuem

Al Ilarg de les bores de classe. se succeeixen escenes diverses
-diferents esdeveniments cornunicatius- que poden ser descrites
analitzades a partir dels vuit components del model SPEAKING
proposat per Hymes (v supra). una classe magistral. un treball en
grup, una sessib de pregunta-resposta-avaluaciO. una activitat per
parelles, una exposicib oral. una pluja d'idees-. etc. donen nom
a tots comur 'callus dif merits que us producixf .n dins l'aula i quo
atorguen papers diferents als participants. persegueixen finalitats
diverses, s'articulen segons normes d'interacciovanades. exigeixen
diterents claus de formalitat. impliquen processos d'interpretacio
aids o menys complexos. etc. Tots aquests elements es matenalitzen
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en la utilitzacio d'uns instruments -verbals i no verbals- de cornu-
nicacio especifics I diferents Que un ensenyant adopti un rol di-
rectiu, motivador, repressiu o dialogant, per exemple, depen en gran
manera de corn parli, de quines formes lingOistiques i de quirfes
estrategies comunicatives tril -conscientment o inconscientment-
d'entre les que componen el seu repertori comunicatiu.

De fet, a partir dels anys setanta. s'ha aplicat amb gran exit el
metode etnografic a la investigacib en l'arnbit escolar. En concret
l'etnografia -de l'escola i de l'aula- es presenta com una alternative
al tipus d'investigacib acadernica més a l'Os -la quantitative basada
en els metodes estadistics. L'etnografia es constituire en la base
del que avui coneixem corn la recerca acci6 (Nunan, 1989; van Lier,
1988). La recerca acció atorga una importencia cabdal a la paraula;
observer i analitzar el que diuen els protagonistes de l'accib edu-
cative -ensenyants i aprenents- es converteix en l'instrument prin-
cipal mitiançant el qual podern fer-nos carrec dels complexos mecanismes
que es posen en funcionament en el microcosmos de les aules. El
paper fonamental que la paraula -oral o escrita- té en el procés
d'ensenyament i aprenentatge fa que la proposta de l'etnografia de
la comunicaciô s'hagi reconegut d'una gran validesa i productivitat
a l'hora d'entendre el que passa a l'aula aixi corn a l'hora de
planificar, programar i avaluar l'accib educative.

Intentar respondre preguntes tan simples corn: Qui parla? De qué
parla? Que fa cede participant cada vegada que té l'oportunitat de
parlar? Quina mena de clirna es crea a l'aula? Quina/es Ilengua/es
/ dialecte/s / registre/s s'utilitza/en? (D. Allwright i K.M. Bailey, 1991)
pot ser un primer pas per descobrir aquest paper fonarnental que
exerceix l'Os linguistic en la vide de les aules. Un pas segOent pot
ser plantejar-se aquestes altres preguntes (Nunan, 1989), en aquest
cas ja més centrades en el discurs de qui ensenya:

Quant parlo a la classe? rnassa? massa poc?

Qué passa quan parlo més o rnenys del que és habitual en
mi?

Les explicacions que fai j als alumnes son dares i Otils?

Quins tipus de preguntes faig?

Corn i quan corregeixo els errors? Amb quirt ofecte?

Quins pations tipics d'interacciO es donen entre els alumnes
to?

Entendre l'aula, corn proposa l'etnogratia de la comunicaciO, corn
un microcosmos no vol dir pensar-la corn quelcom d'estatic I rigi-
dament requlal Corn diu Cazdon (1988: 208)
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-Hem de prendre consciencia dels limits de la metafora -l'aula corn
a cultura-, ja que en acceptar que les aules sOn cultures, subratliem
les norrnes implicites, es a dir, que l'ensenyant e jn rnernbre -nadiu-
i que existeix una adrnissid de nens -irnrnigrants-, pn:Ird les aules sen,
o haurien de ser, cultures molt singulars: una cornunitat de persones
en canvi continu, per aixd l'ambient s'haura de planificar per tal que
serveixi de suport a aquest
L'etnografia ens permet veure l'aula en aquesta dimensid inter-

cultural, i l'etnografia de la cornunicacid posa l'accent en el paper
que tenen els usos linguistics en la construcci6 d'aquestes cultures
tan especials que s6n les aules (Tuson, 1995c). L'aplicaci6 del
metode etnografic d'observacid participativa- és relativament fAcil;
qui ensenya ja participa plenament de la vida de les aules i del centre
escolar; només li cal adoptar la distancia suficient per observer el
que hi passa. L'etnografia ofereix i requereix instruments d'observacid
que no resulten tan Ilunyans per als ensenyants, acostumats corn
estem a planificar, rnarcar objectius, avaluar, redactar informes, etc.
El diari de classe, els enregistrarnents amb rnagnetdfon o magne-
toscopi sOn tècniques que permeten l'autoobservaci6 o l'hetero-
observaci6 perque fan possible capturar la paraula i convertir-la en
un objecte susceptible de ser posteriorment descrit i z,nalitzat. En
resurn, l'observacid de l'aula entesa corn un escenari comunicatiu
ens permet d'analitzar de forma qualitativa i detallada la manera
corn els protagonistes de l'accid educativa -ensenyants i alurnnes-
creem els diferents esdevenirnents comunicatius (o INcomunicatius)
que es van produint al Ilarg del procés d'ensenyarnent i aprenen-
tatge. Aquesta proposta ens fa veure l'Os linguistic, el discurs, no
corn quelcorn de "transparent" que sirnplernent serveix de vehicle
a pensarnents i continguts, sing corn ['instrument que fern servir per
construir de forrna conjunta aquests pensarnents i aquests contin-
guts carregant-los d'intencions i valoracions, creences i actituds.
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Este articulo presenta
la propuesta de la Et-
nografia de la Comuni-
caciOn y su Inheres
para la mvestigacion
educative Nacida a
mediados de la deca-
da de 1960. esta dis-
ciplina se propone co-
mo objetivo entender
las culturas de los
grupos humanos a
partir de la observa-
cion. la descripcion y
el analisis de la mane-
ra como emplean las
lenguas para llevar a
cabo sus actividades
cotidianas. entendidas
como hechos comuni-
cativos Sociocultural-
mente relevantes Des
de esta perspecnva. la
escuela y. Muy
especialmente. el aula
se presentan Como
microcosmos 0 ambi-
10S culturales. el pro-
ceso de ensenanza y
aprendizaje se entien-
de como un proceso
de intercambros
(inleOrnuniCativOS quo
merecen ser estudia-
dos en si rnismos si Se
quiere llegar a una
ComprensiOn cabal de
lo que Su Cede en las
aulas

Abstracts

Cet article presente la
proposition de l'Ethno-
graphic de la commu-
nication et traite donc
de la recherche en
education. Nee vers 10
milieu des annees
soixante. cede discipli
ne a pour objectil la
comprehension des
cultures des groupes
humains a partrr de
l'observation. de la
description et de
l'analyse de leur fagon
d'utiliser les langues
pour accomphr lours
/aches duotidiennes.
comprises comme des
faits communicants
socioculturellement
incontournables. Pris
sous cet angle l'eco-
Ie. et plus speciale-
ment la classe. se pro-
sentent comme des
microcosmos ou con-
testes culturels
L'enseignement et
l'apprentissage sont
ainsi compris comme
des processus
d'echanges (non-)cotri-
rilunicatils qui trier/tent
d etre eludies pour
eux-memes si 1 on veut
parvenu' a une com-
prehension exaCte de
Cc qui se paS.se en
classe

This article presents
the proposal for the
Ethnography of Com-
munication and its in-
terest for educational
research The purpose
of this discipline
which was born in the
mid-sixties. Is to un-
derstand the cultures
of human groups
through observation.
description and an
analysis of the way in
which they use langua-
ges to carry out their
everyday activities.
understood as socio-
culturally relevant com-
municative events
From that perspective
the school, and more
particularly the class-
room. appear to be
microcosms or cultural
contexts, the teaching
and learning process
is understood as a
process of (in)commu-
nicative exchanges
which are worth stu-
dying in themselves if
we wish to reach a
fuller understanding of
what happens in the
classroom
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aportacions en aquest camp des d'una perspective multidiscipli-
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FETTERMAN, D.M. (ed.) (1984): Ethnography in educational evalua-
tion. Beverly Hills, CA: Sage.
Manual innovador i instructiu per als que s'apropen a l'etnografia

des de l'embit de l'avaluacib. Els diferents autors presenten una visib
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GOETZ. J.P.: LECOMPTE. M.D. (1988): Etnogralia y diseno cuali-
lativo en investigacion educativa. Madrid. Morata.
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GREEN. J WALLAT, C. (ed ) (1983) Ethnography and language
in educational settings. Norwood Ablex Publications.
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GUERRERO LOPEZ, J F (1991) Introduccidn a la investigacion
etnográfica en educación especial. Salamanca: Amaril Edicio-
nes.
Llibre pensat corn a instrument de suport per a aquells profes-

sionals que volen iniciar-se en la investigaci6 etnografica des d'un
punt de vista teOric i prectic. Tracta d'una manera practice i as-
sequible de corn fer investigació etnografica.

HAMMERSLEY, M. (1990): Classroom ethnography. Milton Keynes:
Open University Press.
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rnetodologics de l'etnografia. Explore la naturalesa, la metodologia,
el parer i les lirriitacions de la investigaci6 etnogrefica educative.

HAMMERSLEY, M. (1992): What's wrong with ethnography? Metho-
dological Exploration. Londres: Rout ledge.
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Abasta tres parts: etnografia, teoria i realitat; etnografia, rellevancia
i prectica, i metodes quantitatius versus metodes qualitatius.

HAMMERSLEY, M.: ATKINSON, P. (1994): Etnografia. Métodos de
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tebrica dels diferents enfocaments conceptuals que hi ha de forma
subjacent a la investigaciO etnografica aplicada a l'educaciO no
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Rinehart & Winston.
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el tractament sistematic que fa de tot un conjunt d'estratègies etno-
grafiques.

TAFT. R. (1985) "Ethnographic research methods". A: Encyclope-
dia of Education. Research and Studies. Oxford: Pergamon.
Sintesi dels métodes etnografics, l'estatus cientific del métode

etnografic i les questions relacionades amb l'etica. la validesa de
l'estudi, el paper social de l'investigador. etc.

VAN MAANEN. J. (1983): Tales of the field. On writing ethnography.
Chicago. University of Chicago.
Ofereix al lector un conjunt de qUestions que fan referéncia a

la cultura i a l'analisi dels punts forts i febles d'estils diversos
d'elaboraciO de l'informe d'investigaciO etnografica. des de l'informe
realista do l'etnograf classic fins a l'estil més interpretatiu

VELASCO. H M ; GARCIA. F J.; DIAZ DE RADA, A :ed.) (1993)
Lectures de antropologia pare educadores Madrid I rotta
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Llibre de lectures destinat a contemplar iicomprendrei, el mon
de l'educacio des de l'antropologia Recull alguns dels estudis
etnografics mes representatius dins de la tradiciO antropologica.

WERNER, 0.; SCHOEPFLE, G.M. (1987): Systematic fieldwork. Eth-
nographic analysis and data management. Newbury Park, CA:
Sage, 2 vol.
Llibre classic que tracta dels aspectes epistemologics i meto-

dolOgics essencials de la investigacib etnografica.

WHITE, W. (1984): Learning from the field: A guide from experience.
Beverly Hills, CA: Sage.
L'autor ofereix una doble perspectiva de l'etnografia: la personal

i la professional. D'una banda, una guia de l'etnografia des de
l'experiancia de l'autor en diverses investigacions i, de l'altra, un
ampli tractament professional dels temes classics d'interas per a
la persona que vol treballar en el camp de l'etnografia.

WILCOX, K. (1993): .La etnografia como metodologia y su aplicaciOn
al estudio de la escuela: una revisign. A: Velasco, H.M.; Garcia,
F.J. Diaz, A., (ed.): Lecturas de antropologia para educadores
(pp. 95-126). Madrid: Trotta.
Un article font que exposa la visiO de l'autor sobre l'etnografia

com a metodologia d'investigaciO i la seva relaciO amb l'escola. Es
un article basic per comprendre les relacions de l'etnografia amb
l'escola.

WOODS, P. (1987): La escuela por dentro. La etnografia en la
investigaciOn educativa. Barcelona: PaidOs/MEC.
Llibre que té un gran interès per al professorat que vulgui iniciar-

se en la investigacid etnografica a l'escola. Tracta dels aspectes
basics per aproximar-se als estudis etnografics.

WOODS, P.; HAMMERSLEY, M. (comp.) (1995): Género. cultura y
etnia en la escuela. Barcelona: PaidOs/MEC.
Llibre que ofereix una extensa mostra d'informes etnografics

basats en els postulats que tenen en compte les categories de
genere cultura i Otnia a l'escola.

WOLCOTT, H.F. (1990) Writing up qualitative research. Beverly
Hills. CA: Sage.
Tracta dels problemes relacionats amb l'elaboracig de l'informe

de la investigacib qualitativa. tant de tipus conceptual corn practic.

167



Series de monogrefics de carecter etnogrefic

Studies in Qualitative Methodology (4 vol. 1994): Editats per R.
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Temps d'Educació, 14 2n semestre, 1995

Presentaci6
Francesc Imbernón*

Unes reflexions de presentació

Quan se'm va proposar coor-
dinar una TRIBUNA d'aquesta revis-
ta sobre renovacib pedagOgica,
per fer una reflexig aportacions
arrel de la celebracib del Con-
gres de P-3novacib PedagOgica
a Catalunya. el primer que vaig
pensar es que tractar aquest tema
volia dir posar a debat tot el que
té a veure amb el sistema educe-
tiu, amb la relaciO ensenyament/
aprenentatge, amb l'educaciO en
el seu sentit [nes ampli; per tent.
em trobava amb una dificultat fo-
namental a l'hora de tractar i do-
nar coherencia en aquesta ques-
tiO. Una altra dificultat era el des-
caleThament de termes com re-
novaciO a causa de la seva pro-
f usa (l'abOs del terme renovacio
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Os tan exagerat que fins i tot a--
gunes administracions l'assurnei-
xen corn una seccib més de l'apa-
rell administratiu) i confuse uti-
litzaciO

De vegades hi ha confusib
entre renovackii innovaciO i, de
fet, aquest segon terme, riles utilit-
zat a la Universitet, defineix millor
el que volem expressar. A Cate-
lunya. pere, hem fet servir sem-
pre el terme renovaciO, no corn
l'entenen alguns amb el sentit
de reparar, , de iitornar a fer
nova una cosa vella-, sinb amb
una intencionalitat més radical.
d'introduir-se dintre d'un procés,
d'una estructura o instituciO, per
transformar-la de soca-rel, pos-
siblement arnb una actitud de
respecte per la tasca ja feta.
perb generant un proces cons-
tant de recerca de noves idees,
propostes I aportacions per a la
solucib de les situacions pro-
blematiques educatives i socials.
procés que hauria de comportar
un canvi essencial en la teoria
i en la practica educative

Els canvis dels darrers temps

En els Oltims \tint anys s'ha
produit Lin carivi quahlatiu en la
nostra societal, la qual cosa ens
hauna de ter replantejar l'ensu-
nyarnenl des cl'una optica dife-
rent a la d'époques antenors i.
lOgicament, influeix en la neces-
silat d'una renovacio profunda.
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Aquests canvis ens ooliguen,
a partir de noves premisses, a
actualitzar els nostres punts de
vista. Moltes de les circurnstan-
cies concretes que envoltaven
l'ensenyament han canviat. Hem
vist com molts dels factors quantita-
tius (escolaritzaci6, construccions,
ratio, materials...) han sofert varia-
cions importants, deixant de banda
els problemes puntuals, de manera
que han passat a primer pla les
qUestions qualitatives, es a dir,
ens preocupem més ara per la
millora de la qualitat de l' ensenya-
ment, la qual cosa es concreta
en l'analisi i revisiO d'aspectes
tan importants com la individua-
litzaci6, les nece-sitats educa-
lives especials, le6 adaptacions
curriculars, el tractament de la
diversitat, el treball en la collegian-
tat, l'autonomia professional, l'ela-
boraci6 de projectes especifics,
els valors educatius, la contex-
tualitzaci6 curricular... La reno-
vaci6 pedagOgica hauria de tenir
corn a objectiu principal, ara per
ara. la millora constant d'aquesta
qualitat, sense oblidar, perO, d'al-
tres aspectes importants corn ara
la millora del context on s'insereix
l'educaci6 i, també, del petit context
on s'estableixen les condicions
de treball del professorat

Aquesta renovaci6. aquas-
ta qualitat que es pretén en
l'ensenyament, no pot definir-se
en termes d'abstracciO, ans al
contrari, ha d'anar Iligada a una
analisi de la realitat social ac-
tual (els seus valors predomi-
nants, la relaciO indicadors de
rendiment/indicadors educatius.
els trets més caracteristics, les
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relacions de poder, la gestic!) publi-
ca privada, les contradicci-
ons...), des de la realitat rnacro-
social a la microsocial. Aquesta
darrera tambe es prou impor-
tant, ja que la renovaci6 pada-
gogica hauria de ser un projecte
socioeducatiu emmarcat en un
context determinat, i algunes de
les caracteristiques d'aquest pro-
jecte han de ser l'originalitat, la
descentralitzaci6, l'especificitat,
l'autonomia i la recerca.

Per tant, la renovaci6 peda-
gOgica es un proces complex
que no es de caracter Unica-
ment tecnic, sin6 ideologic, la
qual cosa ens hauria d'ajudar a
plantejar un qUestionament cons-
tant del qua, el per qua i el corn
es fan les coses, segons la vo-
luntat de canviar, si mes no, els
processos socials i educatius.

La renovaci6 pedagOgica hau-
ria d'empanyer a un canvi edu-
catiu constant, sabem que te-
nim una histeria, un passat, perO
reducaci6 al segle xxi es moura
entre la incertesa, la complexi-
tat, el treball en equip i la diver-
sitat. Per tant, la renovaci6 pedagO-
gica hauria de fer un salt qua-
litatiu I passar d'impulsar expe-
riencies de renovaci6 a buscar
la generalitzaciO del canvi, la
innovaci6 institucional, i aixO no
es fa sense la discussi6, el tre-
ball en comO, la divulgaci6 de
la informaci6 I la comunicacib
entre companys, si no les expe-
riencies innovadores i els pro-
jectes de renovaciO pedagOgi-
ca poden semblar petites illes
enmig d'un ocea d'indiferência
i mediocritat.



La renovacid pedagogica. Un debat d'actualltat

La renovació pedagogica, re-
cerca i interacció calectiva

La renovaciO pedagOgica impF-
ca una tasca de recerca i d'interac-
ci6 col-lectiva i, encara que es
desenvolupi en qualsevol indret
on un professor/a pugui partici-
par, assoleix les seves yenta-
bies caracteristiques eh el tre-
ball a l'interior de les instituci-
ons, on es donen unes determi-
needs estructures, practiques.
conceptes, interessos i valors.
La renovaci6 individual es, moltes
vegades, una renovaci6 super-
ficial o nascuda per morir len-
tament. la tasca col -lectiva d6na
un sentit més durador a la trans-
formaciO. Per tent, el compro-
mis i la participaci6 del profes-
sorat és imprescindible per
desenvolupar processos de re-
novaci6 col lectiva i per anar as-
sumint una professionalitat ba-
sada en l'autonomia compartida

no en la dependencia

AixO ens ha de portar (i en-
cara mes a la Universitet) a ge-
nerar processos de renovaciO
que mantinguin una estreta re-
laciO entre teona i practice. entre
pensament I accid. La renova-
ciO/innovaci6 ha de conjuminar
la teoria, la practice i el compro-
mis de transformaci6 social amb
el medi on es desenvolupa aquesta
practica millancant P1 ocessos de
recerca col dectiva

aquests processos de re-
cerca per aconseguir una reno-
van6 pedagOgica no poden ohnear
se amb la burocracia ni amb Ia

uniformitzaci6 que tant sol agra-
dar a les administracions, sine
que troba el seu veritable cami
en la diferenciaci6 i l'adequaciO
a l'entorm en l'autonomia i la par-
ticipaci6 i la corresponsabilitza-
ciO d'una gesti6 dernocratica.

Aquesta gestie col-lectiva
democratica no s'ha de confon-
dre amb un -deixar fer" ni amb
un -entre tots ho farem tot -, sine
que cal revestir-la d'una profes-
sionalitat no corporativista. Tan
perjudicial pot ser per a l'ensenya-
ment una gesti6 autoritaria corn
la inexistbncia d'una gestie ve-
ritablement democratica. La re-
novaciO pedagogica, sense aban-
donar els principis de col-legiali-
tat. dernocracia i participaciO,
hauria de trobar una sortida per
facilitar la necessaria professio-
nalitat en la gestiO dels centres.

La renovaci6 pedagOgica no
s'ha crintroduir enicament a tra-
yes de la transmissiO dels con-
tinguts a les aules, mitjancant
tecniques docents. sine que hem
de renovar les estructures d'or-
ganitzaciO. Hem de canviar el
que continua inamovible, amb
petits canvis formals. des de fa
més d'un segle. Ens refenm, per
exemple, a l'organitzaciO del centre
en aules, horans. agruparnents
d'alurnnes per edats. tuteries.
canals de comunicaciO, adequacie
a la realitat laboral i familiar,

distobucio d'osows
La renovacio pedagOgica s'hauria
de planteor la necessitat de re-
mou-re aquestes rutines i tra-
dicions". encara que en un mo-
ment deterrnmat hagin estat avala-
des per un concepte renovador

g
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En definitiva la renovacio
pedagegica hauria de ser una
eina de revisib de la teoria i de
transformacie de la practica edu-
cativa L'analisi critica de la reali-
tat es un primer pas per entre-
veure les contradiccions que hi
ha entre la realitat social i els
valors d'una educacte a la mesura
de les personas. La renovacib
pedagegica hauria d'apostar per
introduir l'analisi i la denOncia
d'aquestes contradiccions i es-
tablir els camins per a un treball
transformador. per no caure en
practiques - modernitzadores -
sense innovaciO. que acostu-
men a ser igualment reproduc-
tores. Aixe implica també no re-
duir la renovacie a la mera in-
tervencib educatiwa sine sortir
de les parets de les aules I centres
per col.laborar 0 assurnir prota-
gonismes en altres activitats so-
cials

D'altra banda. la renovacie
pedagegica ha de conservar una
part de caracter utepic La uto-
pia educativa és patrimoni del
prof essorat I no s'hi pot renun-
ciar. Aixo no vol dir pecar d'idealis-
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me ni d'ingenuitat. sino prendre
consciencia que el treball de cara
a la renovacie comporta veure
corn alguns objectius nornés es
poden assolir a Ilarg termini, ob-
jectius que poden semblar in-
viables en un cert moment i fer-
se realitat en un altre

I per ültirn, la recerca. l'analisi,
l'experimentacie i l'avaluacie (heus
aqui la importancia de la Univer-
sitat en aquests processes) dels
fets educatius, arnb un concep-
te d'educacie corn a empresa
coldectiva. sen condicions irn-
prescindibles per a la renovdcie
pedagegica.

Per intentar analitzar tots a-
quests aspectes hem volgut trac-
tar aquesta TRIsurA de manera di-
ferent i poder tenir l'oportunitat de
coneixer les opinions d'alguns dels
diversos sectors implicats en la re-
novacio pedagegica: els collectius
de professors i professores. els sin-
dicats. els pares. l'administracie
educativa, els mitjans de comuni-
cacie, els ajuntaments . Esperem
que el debat permeti situar I resi-
tuar el moment i ci procés de re-
novacie pedagogica a casa nostra
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Aproximació a la
renovació pedagOica
Joan Domènech Francesch*

Introducció

Per a qualsevol persona que
treballa en l'ambit educatiu cata-
la. renovaciô pedagogica és un
terme conegut. Si en cerquem,
pert), la definici6 en els dicciona-
ris pedagOgics, ens sorprendrem.
ja que en la majoria no el troba-
rem. Monés el recull en el seu
petit Diccionari abreujat d'educa-
cid (MONES. 1987) i ens el de-
f ineix corn - un concepte que s'utilit-
za al nostre pais per valorar els
canvis que s'han produn en el
mon educatiu. especialment refe-
rits al segle XX. Remarca que
cal no confondre'l amb la innova-
cto educativa i defensa un con-
cepte -essencialment politico-
pedagOgic: sobretot al nostre pais,
ateses les seves caracteristiques
socioculturals. sociohngOistiques

socippolitiques

jean Demenve8 es mostre dFdrrca
;.0 Pr enana al CP Huts Moly/ rnombry
del CRP do Santa Colonla dr aamenot
Aeu Malee prosIdent de la Fedora
ew MRP de calaillevo F 50r1e h,lb.

0.,e,1 res.arde. ewer
uro romps rolarionats anita l'odur- arc(

Adroca prolossoenal FederOCIO de MRP
de Catalenya COr50(.1:) 271 3r 2a 08008
Barceloni lei 218 78 87 Fax 41h 38
8(1

(1) tx1,)80.. 1),1, 111,1,..11),e1,11,11(ce(filCarie
1081 par) 74

En el nostre context, el terme
es utilitzat per sectors diferents
amb una ig,an diversitat de con-

notacions Sentirn a parlar de
renovaci6 pedagOgica corn d'un
aspecte de la nostra trad iciO vincu-
lada a d'altres situacions his-
tOriques -és, potser, un altre simbol
de Catalunya que espera un nou
renaixement?-, corn una moda
que es basa en el voluntarisme
-es a dir, corn una Oesti6 pas-
sada de mode-, .0 també corn
una contraposici6 a moviments
mes institucionals que propug-
nen la innovaciO educative (no
hem d'oblidar que l'adrninistracib
estatal va crew, en el seu mo-
ment, una Direcci6 General de
Renovacio Pedagogica).

Sense menysvalorar la diver-
sitat d'accepcions del terme. vol-
driem apropar-nos-hi des del
punt de vista de l'oxperiencia
dels Moviments de Renovacio
PedagOgica. un punt de vista
Iligat a un context histOric deter-
minat i que nomes pot definir-
se a partir de les caracteristi-
ques socioculturals de la seva
reflexiO/acciO. Qualsevol apro-
ximacib a aquest concepte re-
quenria. per tant. una anblisi a
tons de la hteratura produida
pels Moviments de Renoyacio
PedagOgica I per altres sectors
en els darrers vint anys. tenint
en comtpe, a mes, les experien-
ctes quecsvandonarenel nostre
pais des de principis de segle.
Amb aquest article. pretenern
nomes deschure alguns aspec-
les que poden donar una visio
global, amb ref erencies a la si-
tuacib actual
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Per tal de situar aquest punt
de vista recollim, en primer Hoc,
la definicio que yam elaborar
col lectivament a Lloret de Mar
(FMRP, 1993, 58): <,La Renova-
ciO pedagagica es una actitud
i un procés constant de recerca
de noves idees, propostes i apor-
tacions que comporten un canvi
i una millora en educaci6".?

Una practica esponthnia
i creativa

RenovaciO pedagOgica i quali-
tat educativa sOn dos concep-
tes intimament Iligats. No po-
dern entendre el primer sense
referir-lo al proces que es dOna
en els centres educ.atius, impul-
sat individualment o coldectiva-
ment. i que te corn a consequen-
cia la rnillora dels processos edu-
catius. La renovaciO pedagOgi-
ca neix corn el resultat d'incidir
en les situacions educatives per
tal de rnillorar-les, trobar solu-
cions a situacions conflictives o
problernatiques. o introduir nous
elements en la practica escolar.
Aquesta voluntat te corn a re-
ferencia el context educatiu en
el qual actua -generalment. les
experiencies sOn renovadores

(;)) En la Lublugi.ifi,l nn.' figura di
11,0 iii I 3rtir ¶ hi poden Unbar
wkinincies mthre documents ar-
ticles quo completer) aqunsta Visto
(1(.1 turnin n:,it)orada pelt; Movinients
de Renovar it Podagogica
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en un context educatiu concret
dificilment traspassables-, ho

fa des del pluralisme pedago-
gic, ja que no s'identifica amb
cap corrent concret, i s'enriqueix
a partir del contrast entre punts
de vista diversos. La renovacib
pedag6gica actua sobre els
processos i incideix en els re-
sultats. Incideix en la capacitat
autanoma i reflexiva dels equips
de professors dels centres edu-
catius.

Una de les seves caracteris-
tiques es la poca estructuraciO.
En general es produeix en pro-
cessos espontanis, impulsats per
tot un centre educatiu -inclosos
tots els estaments- o per grups
de professors no organitzats. La
renovaciO pedag6gica forrna
part d'un proces natural en el
qual els interessats es questio-
nen la realitat i generen una ac-
tuaci6 per millorar-la.

El fet que sigui un proces, de
vegades sense cap recolzament
especial de l'AdministraciO, debil-
rnent organitzat i basat en la voluntat
dels seus irnpulsors, no s'ha de
considerar corn un fet neces-
sariarnent negatiu, ja aue te con-
seqUencies directes en la seva
riquesa i creativitat. Sovint es
pri.ferible aquesta espontaneltat,
que la burocratitzacib que do-
mina algunes experiencies ins-
titucionals.
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La renovació pedagOgica es
genera en i des de l'interior del
centre educatiu

Un ders factors que fa que
els processos de canvi suposin
en la practica una millora edu-
cativa, és que el proces es genera
des de ['interior del centre edu-
catiu.

Les dificultats d'aconseguir
que els centres, per si sols, canviIn
el seu funcionament, millorin les
seves estrategies, assumeixin els
canvis qualitatius que es propo-
sen, s'adaptin a noves circums-
tancies d'un mOn en vertigings
proces de canvi, han portat les
administracions educatives a
dissenyar processos de ref orma
que impulsin aquestes innova-
cions. Aquests processos, ba-
sats en canvis legislatius i organit-
zatius. quan han arribat a la rea-
litat de cada centre, han intentat
suplir el paper dels centres edu-
ca-tius. la qual cosa ha portat a
una burocratitzaci 6 del canvi, a
la seva tecnificacib, o ha provo-
cat, fins i tot, un moviment de re-
sistencia. En definitiva. s'han ter-
giversat els processos que s'han
volgut generar a partir de les re-
f orrnes proposades.

! Totes le:. pR,on:.10F, de tore,dcio
,Hir e( add di centre (iiitditut
representen Un ntent de prornoure
una politica diterent retetida a I impuls
de. cdrivi de les retormes educa
tivos
Sohre el luncionament dela centres
uducatius I,i SCvd relacin ainh

Entre una actuaciO externa
que supleix I una actuacib que
potencia les possibilitats de cam
des del mateix centre hi poden
haver nivells molt diversos. La
preocupaci6 per intervenir en els
processos educatius te unes ca-
racteristiques positives si real-
ment aconsegueix canviar acti-
tuds, ja que en educaci6 nornes
s'avanca a partir del convenci-
ment. I. encara que no sempre.
l'Administraci6 actua burocrati-
cament rnenysvalorant la capa-
citat d'innovar dels centres. Tenim
massa exemples propers per fer
un crit d'atenciO sobre aquest
f et.

No hem d'oblidar tampoc les
conseqUencies de ref ormes
excessivament generals i ambi-
closes: tot canyi produeix una
resistencia directament propor-
clonal a la seva magnitud. I si,
a riles de no poder disposar de
prou recursos econOmics, es des-
envolupa una politica que no a-
profile tots els recursos que els
props centres tenen, contribui-
rem a augmentar la base social
de resistencia al canvi propo-
sat.

El peril: que una proposta ex-
terna no produeixi el canvi desit-
jat per molt encertada que sigui
1.3 proposta i que tingui unes con-

c

pincesson (1 innovacio pot constillar.
be Hubeanan Como m, re;i1i/do 10;:,

camb,os en educacion. UNESCO-
OIE 1973. Hernandez !Sancho -Sorni .
on els innovadors anth realitals ga
lachques9- a Tornos do Redova.
rid Pedagogica flhlIll 14 pap 11

(1. r adult de Cuadornos do Pedago
/pa num ;'14)
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sequencies secundanes nega-
tives no es una questio que afecti
solament l'adrninistracio educa-
tive, sino tambe qualsevol dels
agents que des de fora de l'escola
intenten influir en el seu funcio-
nament. Els mateixos Moviments
de RenovaciO PedagOgica, quan
desenvolupen propostes que, pel
fet de ser externes, poden subs-
tituir el procés que ha de rea-
litzar cada centre educatiu, cauen
també en una politica esteril i en
alternatives que esdevenen tan
minontaries corn ineficaces.

Corn generar processos de
renovacid pedagogica

Per tal de generar processos
de renovaciO pedagogica en els
centres educatius. podem pen-
sar en actuacions que vagin en
les linies seguents:

Cal realitzar tasques de
sensibilitzaciO del conjunt de la
comunitat educative, per acon-
seguir que es vulgui i es dernani
el canvi, relacionant aquest canvi
amb la necessitat i possibilitat
de millora educative. En aquest
proces és important afavonr
l'explicitaciO de les necessitats
i reivindicaciory, del Gonjunt d'es-
taments alhora educatiusi. cana-
1 i tz a r les adequadament. A-
questes necessitats son (rune
gran diversitat, la qual cosa s'ha
de tenir en compte En tot cas,
proposariem cornencar per les
del sector del propi alumnat
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El professorat es tambe un
aspecte clau Per tal d'incorporar-
lo al proces de canvi I vencer les
seves possibles resistencies, es
imprescindible que s'estableixin
mecanismes de participaciO real
en la presa de decisions sobre
les propostes de canvi. Els models
i les estrategies de formació que
es basen en un fort lligam entre
teoria I practice contribueixen
tembe a aquest convencirnent
necessari, aixi corn a establir
sistemes de promociô de la seva
tasca basats en la potenciaciO
del treball en equip, la valoraciO
de la funciO docent i la capacitat
d'assimilar i potenciar actuacions
de renovaciO pedagOgica en el
centre educatiu.

Es necessari tambe que
s'introdueixin canvis en les actua-
cions dels agents externs al centre
educatiu. Aquests agents han
d'augmentar la seva competen-
cia i la seva relaciO amb la f un-
ciO docent. Perô tot aim') es insufici-
ent si no assumeixen fonamental-
ment un paper de facilitadors
del canvi, sense pretendre ne-
cessariament de generar-lo.

Finalment no podem obli-
dar la necessitat d'una politica
que desenvolupi linies d'investiga-
ció sobre tots aquests aspec-
tes. questiO sobre la qual la una
gran responsabilitat tent l'admi-
nistraciO educative corn la prO-
pia Universitet. rnitjancant les se-
ves facultats de ciencies de l'edu-
cacio. Tambe hem de manif es-
ter que 01 l'AdministraciO ni la
Universitet destmen recursos
suficients a aquestes limes de
recerca pedagOgica
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Com es poden impulsar
aquestes linies d'actuació?

Aconseguir que els centres
educatius impulsin processos de
renovaciO requereix una actua-
ciO des de diverses direccions,
perO sempre amb l'objectiu de
restablir la confiança en la ca-
pacitat dels centres de promoure
i realitzar millores.

Aquests canvis s'han de re-
colzar en els elements renova-
dors ja existents, potenciant-ne
i multiplicant-ne la capacitat d'in-
cidencia. afavorint-ne el desenvo-
lupament, l'intercanvi i la cooperacib
de les seves experiencies.

Naturalment. aixb requereix
una administraciO diferent. que
descentralitzi els ambits de deci-
sions i les seves competencies.
que es democratitzi a fons i que
es decideixi a impulsar i a po-
tenciar la renovacie pedagegi-
ca. sense criteris burocratics i

valorant el paper que pot jugar
en la millora del sistema educa-
tiu. Sovint la seva preocupaciO
perque -tots els centres avan-
cin- al mateix ritme produeix poll-
tiques descafeinades que no equi-
libren les mesures que ajudin a
avancar tots els centres. amb el
suport que cal donar als sectors
rnOs innovadors Ni tampoc os
contribueix a crear canals que
facilitin el traspas entre els di-
versos nivells. El sistema edu-
catiu no es homogeni. encara
que l'Administracie actui corn si
realment ho fos

Pero no tot ho pot fer ni ho
ha de fer l'Administracio. Per aixo.
parlern tambe de la necessitat
que la renovaciO pedagOgica tin-
gui un Moviment de Renovacie
Pedagegica, corn a referent col-
lectiu que l'identifica, que cohe-
siona les seves experiencies
particulars en contrastar-les amb
d'altres, que fan possible la co-
municaciO i l'intercanvi.

Si abans assenyalavem la po-
ca estructuracie de la renovacie
pedagegica corn un element que
afavoria la seva creativitat, ara
volem insistir en el fet que aquesta
poca estructuracie porta també
a la dispersie, a no aprofitar els
recursos que genera de manera
natural.

Si renovacie pedagOgica és
el procés que neix a [interior del
centre educatiu, sintetitzant
preocupacions i propostes de
rnillora de la comunitat educa-
tiva. el Movirnent de RenovaciO
PedagOgica. corn a .novirnent
socioeducatiu. ha de crear els
canals que ajudin a superar la
seva dispersie, fent circular
inforrnacions, experibncies. pro-
postes alternatives.

Caracteristiques del Moviment
de Renovació PedagOgica

En primer Hoc, construir un
Moviment de Renovacib Peda-
gbgica irnplica articular propos-
tes que mobilitzin diversos es-

4! I
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tarnents amb preocupacions corn-
partides, al mateix temps am-
pliar el camp de les persones
que recolzen una idea, mes enlle
de les que estan organitzades
corn deiern, crear referents col-leo-
tius que identifiquin els seus mern-
bres, reafirmin la seva identitat
i generin poder social per mitja
de les seves practiques i les ac-
cions dels seus,participants. El
Movirnent de RenovaciO Peda-
gOgica és un rnovirnent socio-
educatiu que té corn a objectiu
basic la millora de la qualitat
educative.

En segon Hoc, una de les
caracteristiques essencials de
les seves actuacions4 és que s6n
la prOpia comunitat educative i,
especialment, el professorat els
qui la prornocionen i organitzen.

Pel que fa referencia a la seva
organitzaci6, podern dir que no
té una estructura rigida i tanca-
da i que hi conflueixen expe-
riencies diverses segons cada
context. Per posar exernples de
la nostra realitat, podriern citar
els segOents organismes que es-
tan ajudant a estructurar aquest
movirnent socioeducatiu: els

(4) Identifiquem aquestes actuactons
amb propostes organit/ades de for-

dmamil/acio educat.ya inym
liclacro telercanvi d expenencfes

if111.1') (11' Iltow, mate
noblicawo d alter pal,ses pro

poster. etc Son acluacions nrgo-
no/adm, iets Moyle-lents de Renu .
yacm l'ed,njugq.d (e,,( Om, d
('scotes d Inyern grups do tueb,dt
public-acmes ) I d altres entItats
n de forma més doc,contr.thtlada
pPr centres educalms
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Moviments de Renovaci6 Peda-
gOgica (amb la seva Federacib,
que agrupa una trentena
d'associacions implantades co-
marcalrnent); el Marc Unitari de
la Comunitat Educative (orga-
nisme que agrupa, des de fa
deu anys, sindicats d'ensenyarnent,
federacions d'associacions de
pares, associacions d'alumnes i
FederaciO de Movirnents de
Renovaci6 PedagOgica); i el Primer
Congres de la Renovacig Peda-
grigica (en l'oraanitzaci6 del qual
hi ha més de cinquanta entitats
representatives de tots els sec-
tors de la comunitat educative
catalana).

Des del punt de vista dels
aspectes socioculturals que
identifiquen el Movirnent de Reno-
vaci6 Pedagolgica, hi ha un conjunt
d'opinions, propostes i models
que han anat definint la seva
teoria i la seva practice. Remar-
quem, entre d'altres, els següents:
la preocupaci6 per l'alumne I l'es-
cola corn a punts de referencia
basics del treball educatiu; la
defense del pluralisme i la di-
versitat, que enriqueixen el pro-
pi la preocupacio edu-
cative pels valors; la necessitat
de fixar relacions estables, posi-
tives i biunivoques entre socie-
tat i escola: l'oposici6 a l'unifor-
misme; l'aposta per la participa-
c16 i la descentralitzeciO del po-
der; la necessitat de yincular el
men sindical I el men pedago-
gic; la preocupacib pel metode
I per avancar a partir del dis
senys, el conflicte i el desacord:
l'equilibri entre preocupacions
pedagOgiques I preocupacions
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politiques, la necessitat de re-
clamar riles recursos, racionali-
tzant i reutilitzant els propis; etc.

Paper especific dels
Moviments de Renovació
Pedagogica

Al final dels anys setanta, els
grups que en el periode de la
transici6 s'havien anat organit-
zant en diversos territoris, al voltant
de les escoles d'estiu i d'altres
actuacions, es van constituir corn
a Movirnents de Renovaci6 Pe-
dagOgica. En un primer moment
es va fer un treball de definici6
i extensi6, pert sempre des de
la perspective de la no exclusi-
vitat i de la necessitat de treba-
llar per enfortir els lligams amb
altres sectors i estaments. AixO
ha quedat recollit en molts dels
documents elaborats a partir de
les Terceres Jornades de MRP
de Catalunya celebrades a Sa-
lou, en les quals ja yam definir
clarament el concepte de reno-
vaci6 pedagegica I de Moviment
de Renovaci6 PedagOgica, des
d'un punt de vista ampli, remar-
cant que en formen part enti-
tats, institucions, persones I grups
que es plantegen. genericament.
canviar qualitativarnent l'escola.'

En el context actual. si ha-
guessim de resumir els seus dos
camps d'actuaciO basics, diriem
que sOn en [ambit dels centres
educatius, tot el que faci referbn-

cia a potenciar processos d'innova-
ciO educative, en ['ambit social,
les actuacions i propostes que
contribueixin a enfortir el Movi-
ment de Renovaci6 PedagOgi-
ca.6 Els Moviments de Renova-
cie Pedagolgica, més que ser
moviments socials d'una forma
autOnoma, treballen per contri-
buir a la seva consolidaciO. El
seu carecter unitari i plural, la
preocupaci6 per fer plantejaments
globals sobre les problematiques
educatives i la seva actuaci6,
que parteix de l'escola i l'alumne
corn a referencia de la seva relexiO
i de la seva practice, sOn algu-
nes de les caracteristiques que
eis permeten contribuir amb més
claredat a la construcci6 d'aquest
moviment socioeducatiu per la
qualitat de l'ensenyament. Creiem
que aquest moviment ha de ser
majoritari si volem que esdevin-
gui un punt de referencia en el
treball per la qualitat educative.

Finalment remarquem que ni
la renovaciO pedagOgica ni el
,oviment de RenovaciO Peda-

(5) MRP Conclusions del 2n Congres.
Gandia 1989 FMRPC Conclusions
de les lV Jornades de MRP de Cara.
lunya Salou 1989 MRP "Los mo-
v.rmontos de renovacion Pedago-
gica ie son due bacon cOmo actuan.
con,L ordanuzan- A Do;urnen-
les MRP 2 Apevex 1991

(6) En el text hem dusting!) els Movi.
ments de RenovacM Pedagogica
corn a associacions de orofessm.

de l'onscnyamon!
moot do Renovacm Pedagoduca corn
,imovirnent de confluencia ci entilats

associacions due representen
c on(unt Testaments de la comun,
tat educat,va I due es plantogen ri

quantal do loducacio
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gogica poden ser ni han de ser
una questio de minories, ques-
tig que té conseqUencies molt
clares en la definicie de les seves
estrategies i de les seves aclua-
cions concretes.

El Projecte 100 mesures per
millorar l'ensenyament i el
Primer Congres de la
Renovació Pedagogica

A Catalunya. totes aquestes
idees les hem desenvolupat a
partir del que yam anomenar Pro-
jec-te 100 mesures per millorar
rensenyament I. en concret des
de 1993, amb la proposta de
convocateria i organitzacid del
Primer Congrés de la Renovacie
Pedagegica.' Quan es publiqui
aquest article. estarem en la recta
final de la realitzacie d'aquest

(7) Es nodon consultor les does clue
conliquren aquest Pro1ec10 on els

c'el, soguenis Donloqech Fran
cesch Joan Vinas Crrera. Jesus
-Con meddas para rnoiorar la escueld
plibhca- Cuadernos de Fenagogia
1992 nom 199
Domoneoll F rancesch Joan -De Id

ca a la !rant-dor maron Coador
r,os PedagOOla 1992 num 205
CMRPC Movaliontr; do Rorovanin
r,,,i,,grapc a pna nor,i(1,1 cue ii fu
1.Jr rel,VN Ore Hor,odch)

tqu3 nom 9
Dui Prow. i 100 me,.1.1

Pr aller Cr- de la Reno
yac,oPc,.1,1q,EK,1

1,1W mor 1GI;
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conTes Algunes de les hipote-
sis inicials s'hauran acomplert
en d'altres, de ben segur, cal-
dre continuar treballant-hi de for-
ma continuada.

Som conscients que la rea-
litzacid del Primer Congres ha
estat un mitjá de posar en mar-
xa, amb una multiplicitat de di-
reccions, iniciatives a mig i Ilarg
termini: vincular estaments dife-
rents. associacions diverses, plu-
ralitat de punts de vista; establir
marcs de confluencia del pen-
sament tedric i de l'experiencia
practice; consolidar Iligams entre
el men sindical I el pedagegic;
avenger en noves linies de re-
flexib; ajudar a ia consolidacie
de xarxes de relacie i coopera-
cib entre les escoles: elevar el
nivell de preocupacie i reflexid
social sobre els problemes edu-
catius.

El congres te tres grans li-
nies de treball reflexid, accie i
organització. En dos anys no cre-
iem que hi hagi ni temps. ni re-
cursos. ni possibilttats per aven-
ger en el terreny de la reflexid.
Segurament. en el de l'accie se
sistematitzaran propostes i ex-
periencies, potser poc conegu-
des fins ara i que poden ajudar

estendre limes de treball per
al futur. Es en el terreny de l'or-
ganitzacieon potser es faran pas-
sos mes importants. malgrat que
sigui diticil i complex construir
tin moviment socioeducatle per
la qualitat de l'ensenyament

Ampliat el camp de la reno-
vacio pedagegica Os una tasca
dificil I lenta No és estrany que
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el debat educatiu del congres
no hagi arribat al conjunt de la
societat -malgrat els intents que
s'han fet- ni tampoc al conjunt
de centres del nostre pais. Peri:),
malgrat totes les dificultats, hem
obert camins de treball, coope-
rack') i dialeg que seran dificils
de desfer. Quan s'acabi el con-
grés, tindrem en el nostre ba-
gatge noves experiencies. idees
i propostes oer fer una educacio
millor per a tots els infants i joves
de Catalunya. conscients que aixd
és un objectiu que no es pot
assolir amb un congrés, encara
que. corn aquest. duri més de
dos anys.

Paraules clau

Renovacio pedagOgica

Moviment de renovacio pe-
dagOgica

Innovacto educativa

Moviment social
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Abstracts

En este articuio se plan- Cet article se propose This article aims to pro-
tea aproximamos al d aborder le concept de vide an approach to the
concepto de renovaCion renovation pedagogique concept of educational
pedagogica desde una sous un angle culture! renewal from a cultural
perspective cultural y et social, a parte do and social perspective
social, a partir de la l'experience lancee ces starting from the expert-
experiencia desarrolla- dernières annees en ment carried out by the
da por los Movimientos Catalogne par les mou- Movements for Educatio-
de RenovaciOn Pedagg- vements pour la renova- nal Renewal (MER) in
gica en Catalunya. en lion pedagogique Catalonia in recent
los Oltimos anos (MRP) years
Situa las diferencias II fait le point sur les It defines the differen-
entre renovacien peda- differences entre la re- ces between educatio-
gegica. Movimiento de novation pedagogique. nal renewal. the Move-
RenovaciOnPedagOgica le Mouvement pour la rnent for Educational
-cony movimiento so- renovation pedagogique Renewal --as a socio-
cioeducativo en favor en tant que mouve educational movement
de la calidad educat,- ment socio-educatif en v.hich encourages quaii
va- y Movimientos de faveur de la qualite de ty in education-- and
Renovacion Pedagogica- I education - et les mot.- the Movements tor Edu-
asoc..iciones de prole- vements pour la renova- cational Renewal - pro-
sionales de la ensenan bon pedagogique - as- fessional teaching asso-
za Insiste en.la rela. sociations de profess*, ciations It stresses the
C,on entre calidad eclu- nnels de i enseig relationship bettr.een
cat.va y renovac,on nement 11 ,nsste sur !e quality in education a
Pedagogica. y las di`e- i.en existent entre la educ`ational renewal.
rencias con los proce- quatite de i education et and the differences from
sos de reforrna que la renovation pedagogi- the processes of reform
mpulsan la mnovacton que et sur les differen- which promote innova-
educaNa Anahza la ces aveC les proCessus Iron ,n education It
poblemat,ca de la re de reforme ow encoura- analyses the problems
novac,on pedagogica gent rinnovation clans cf eo,Jcational renewal
en ei prop* Centro I enseignement II analy- at the educational cen-
educabvo senalanclo se !a problematique de fres tnemselves, and
aigunas de las actue- 'a renovation pedagogi- PCnnts out some of the
ciones que ra pueden clue au sem de I eta- measures wh,ch may
favorece bl.s..ernent scolaire en read to it
Felairnerte plantea la meminr /accent sur un Lastly. it expiains the
especific*ad del traba certa'l nOmbre 0 ac- specific nature of the
jo de ,os MRP en e!a lions susceptibles de ia work of the MERs in
cion a he construcc,on lavor:ser relabon to the construc-
de este movrar,pritu so- Ent ri ,' expose fa spe- Iron of that socio-educa-
cioeduca(,vo asi con-c c.ficrte ae lact,on des tional movemere. ano :ts
Sus plantearmentos MRP on haison al.ec la general approaches
geeere,es Toth, e;.i) <-4nstruct,on de ce mou The reterence pornts
tornando como releren- vement soc*-educatir used throughout are inv
0.35 el Provecto - WO a.nsi clue ses grandes Pcject - WO measures
wed das ova meoar ',ones Le tout en pre- to improve educabon-

'rant Comme reloisoce and the orgamsapon of
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Temps d'Educacio, 14 2n semestre, 1995

Renovació pedagbgica
i territori
Antoni Tort i Bardolet*

Introducció

El concepte de renovaci6
pedag6gica porta incorporada
una dosi molt alta de connota-
cions, ja que sol associar-se a
un conjunt imprecis de f ets,
personatges i experiencies pe-
dagogiques que han fet avancar
l'educaci6 globalment. En el nos-
tre pais, renovaciO pedagOgica
s'ha convertit precticament en
un nom propi, un sinOnim casole
de nova educaciô i que ha estat
incorporat i assumit per movi-
ments de mestres, per documents
institucionals i per historiadors
de l'educa-ci6. En qualsevol cas.
i sense voler aprofundir en aquesta
qUestiO, si que voldria precisar
que en el present text utilitzo el
terme de renovaciO sense yin-

'Anton! Tort I Bardolet es professor
de Pedagogia I. en l'actualital. director
de l'Escola Universitaria de Mestres Balrnes
(Estudis Universitaris de Vic), adscrita a
la Universitat de Barcelona Els seus Ambits
de recerca s6n la formaciO del prof es-
sorat I la sociologia de l'eoucaci6 Es
coautor de Els grans autors i rescola.
Vic EUMO 1987 I de Aprendiendo de
las innovacinnes en Ins centres La pers
pectava interpretativa de Investrgacion adh
iddd a fres estudios de Casp. Madrid
CIDE-MEC. 1994

Adreca professional Escola Univer-
sitAria de Mestres Balmes (EUV) Mira
marges 4 085011 Vic

cularlo directament a cap tradi-
ci6 especifica I si, en canvi, amb
un sentit ampli de transf orrnaci
global del sisterna educatiu, po-
sant més amfasi en els compo-
nents politics, socials i educa-
tius del concepte de renovaciO
que no pas en els estrictament
tecnico-pedag6gics.

En canvi, pel que fa al territo-
ri, ens trobem davant d'un con-
cepte amb poca solera en el nos-
tre ambit educatiu. Malaurada-
ment, tot i l'evidencia del fet que
els centres educatius estan ubi-
cats en un municipi, comarca,
regi6, la relaci6 entre els cen-
tres educatius i el territori on es
troben no és flulda ni este prou
consolidada. Per una banda, cal
tenir en compte que les institu-
cions escolars van ser conce-
budes com a entitats aillades
del seu entorn, corn a centres
que s'autodefinien per ells ma-
teixos a partir d'una lOgica ins-
titucional prOpia. Per l'altra, la
inevitable reconversid del cen-
tre educatiu cap a una instituci6
vinculada al seu entorn no ha
estat un proces tacit ni progre-
ssiu i menys al nostre pais, on
la dernocratitzaci6 tardana del
sistema escolar ha retardat la
implantaciO de polittques de
planif icaci6 i de descentralitza-
ci6 dels serveis educatlus i ha
irnpedit la consolidaci6 d'una
consciencia i d'una perspective
social de l'escola

I , 6bviarnent, cal tenlr en compte
que des d'un punt de vista in-
frastructural, la xarxa escolar, SI
més no la xarxa escolar pOblica,
no ha comptat, durant decades.
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amb les condicions minimes per
desenvolupar la seva tasca amb
garanties, ni tampoc ha comptat
amb el marc politic i institucio-
nal per vincular-se més estreta-
ment a les estructures locals i

comarcals. A més, el pes espe-
cif ic de grans col -legis i inter-
nals, amb una carrega impor-
tant de tradicib i de presencia
histOriques, ha accentual enca-
ra més una perspectiva més ins-
titucional que territorial en l'analisi
de les estructures escolars. Tot
que hi ha variacions segons les

coma rques el cert és que la reali-
tat educativa s'ha interpretat du-
rant molt de temps des del punt
de vista de certs col-legis en
detriment Tuna concepciO més
integradora de l'ensenyarnent en
el seu territon

Es evident, perb, que qualse-
vol perspectiva de millora glo-
bal dels centres educatius irn-
plica la necessitat d'aprofundir
en la relaciO amb el ternton, un
ternton que es defineix corn la
cel lula cultural basica que s'esta-
bleix en funciO dels ,ntercanvis
personals. familiars ocials. No
es iracta d'un concepte geogra-
tic tout court. ni d'un concepte
purarnent adrninistratiu. sinO d'un
concepte que delirnita [Ambit on
es produeix i s'intercanvia cul-
tura Segons aquests intercan-
vis, doncs, el ternton lant pot
sir un barn corn una ciutat. un
poble or an ()Lima i iircu D acord
amb aixo, podeni considerar cada
territon corn un si:terna formatiu
integral. o un sc,terna cultural
complex (Gallant Galli. 1973. Colom-
Sureda. 1989)
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L'apel lam a un sistema forma-
tiu implica la configuracio d unes
estructures educatives que van
rnes enlla de la instituciO esco-
lar. En aquest snntit, tant des de
Ia teoria i la sociologia de l'educa-
cio corn des de la prbpia politica
i planificaciO educatives s'ha de
fer un esforg, q.. -ncara es incipient
i insuficient, per resituar la llar
d'inf ants, l'escola i l'institut en
aquest sisterna cultural complex.
El creixernent espectacular del
sistema educatiu no formal i les
noves necessitats formatives d'una
societat urbanitzada i informa-
cional obliguen el sistema edu-
catiu formal a encarar el repte
de la coordinacib estable arnb
les altres instancies del sisterna
formatiu global en el marc con-
cret d'un territori. Els conceptes
de ciutat educativa. de formactO
entesa corn un continuum que
dura tota la vida. algunes de les
intuicions dels tebrics de la
desescolaritzaciO, etc., troben
la seva raO de ser en la situaciO
actual i porten administradors i
experts educatius a obrir noves
propostes corn les ciutats edu-
cadores o idees

Ara be. per tal que les institu-
cions educatives formals (esco-
la. Institut. escola-bressol) pu-
guin vincular-se plenanient a un
sistema formatiu en un ternton,
al costal d'altres agents i insti
tucions educatives. necessiten.
d entrada exi!-Air amb una certa
estabilitat i sohdesa Aixo pot
semblar una onvietat pern no ho
es twit Si repassem la nostra
histona recent des del punt de
vista de la contiguracio del mapa
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escolar Una breu sintesi ens porta-
ria a fer les consideracions se-
gOents.

Un mapa escolar més asta-
ble?

Quan es va promulgar la LGE,
l'ensenyament pOblic es carac-
tentzava per un .minifundisme
escolar que podia suposar que,
en algunes cornarques, el 85%
dels centres fossin escoles unita-
ries. Aquesta presencia de la
petita escola unitaria dibuixpva
una xarxa escolar amb una base
territorial intermadia entre el mu-
nicipi i la parrOquia, la qual cosa
constitula una situaciO caracte-
ristica de zona eminentment rural,
quan moltes d'aquestes arees
ja s'havien desenvolupat indus-
trialment. L'ensenyament public
es trobava en retard quant a
l'adaptaciO a la realitat econb-
mica i social del pais en el seu
conjunt. L'aplicaciO de la LGE
va tenir efectes importants en el
mapa escolar a Catalunya, per-
qua desencadena: a) processos
de concentraciO intramunicipal"
per la unificaciO de les antiques
escoies unitaries al si d'un mateix
municipi, i b) processos de
concentraciO dels centres pu-
blics de diversos municipis en
un col legi al municipi central
d'una area o subcomarca. Es un
proces de concentraci6 escolar
prou conegut que va afectar totes
les cornarques -no amb la ma-

teixa intensitat- I que globalment
suposa el tancament del 28,8%
de les escoles pUbliques a Catalu-
nya (Subirats. 1983).

Aquest proces de concentra-
cions escolars pObliques s'afegia
a un altre proces concentrador
en l'ensenyament privat, amb l'as-
sentament en les poblacions més
importants de cada comarca de
col-legis religiosos de gran capa-
citat i influencia. En el sector pri-
vat, s'accelerava l'extinciO d'es-
coles parroquials que en alguns
territoris exercien la funciO d'"uni-
taria de l'església,,, replica rural
per tal que l'ensenyament reli-
gibs arribés als més petits nu-
clis rurals. Pel que fa a les acade-
mies i escoles particulars, agues-
tes es van anar mantenint i con-
centrant definitivament a les grans
ciutats i conglomeracions urba-
nes. Es produIa, doncs, un pro-
cés d'ordenaciO de la xarxa escolar,
per be que es tractava d'un procés
vertical sense una perspectiva
integradora de l'escola en el territori
-som a les acaballes del f ran-
quisme-, sense estudis secto-
rials i comareals, i fonamentat
en una planificaciO economicis-
ta i tecnooratica (Subirats. 1983).

La decada dels 80. amb la
descentralitzaciO i democratit-
zaciO de l'administracin educa-
tiva, suposa una Ileugera repro-
sa econ6mica i l'impuls a les
construccions escolars. ja sigui
per acomplir previsions retarda
dos do la LGE ja sigui per canvis
de planificació de les noves
administracions, per example amb
l'aturada d'alguns processos
concentradors i la reobertura d'es-
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coles petites Durant els 80 es
poden constatar, segons Mes-
tres (1987), tres fenOmens clars
en l'escolaritzaci6:

- Un increment del total d'alum-
nes escolaritzats en el sistema
reglat.

- Un augment del percentat-
ge d'alumnes matriculats en les
escoles pObliques.

Una disminuci6 del nombre
d'alumnes per unitat.

Es a dir, pel que fa a l'ensenya-
ment prirnari, globalment consi-
derat, no es fins a rnitjan anys
vuitanta que comptem amb cen-
tres consolidats, amb capacitat
d'atreure poblaci6 (per exem-
ple, families que fins aleshores
havien dirigit els fills cap als
grans col-legis de les capitals
cornarcals). La decada dels 90
enceta un nou proces amb la
nova reestructuraci6 del mapa
escolar com a resultat de la LOG-
SE. Es pot apuntar que la reta-
Ilada als dotze anys de l'educaci6
primaria pot fer mes dificil la
supervivencia d'algunes esco-
les rurals, que ja ho tenen magre
davant l'imparable proces
d'urbanitzaci6 de la nostra so-
cietat. En relació a la nova se-
cundaria, el proces és molt in-
cipient per poder detectar una
interrelació més profunda amb
els municipis i les regions del
que havia estat fins ara, més
aviet escassa.

Des d'aquesta perspectiva,
caldra tambe anahtzar si les de-
mandes d'alcaldes i ajuntarnents
per poder comptar amb l'etapa
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educativa 12-16 al propi munici-
pi (en municipis mitjans en que
aim!) no es clar) suposa una preo-
cupaci6 seriosa pel fet educa-
tiu, que no busca nornés la ren-
dibilitat politica a curt termini, o
si, efectivament, es una actua-
ci6 politica que s'acaba amb la
reivindicaci6 d'infrastructura. Aixi
mateix, una alta qualitat en els
serveis de transport i de menja-
dor, enelcas de la mobilitat d'estu-
diants de la nova secundaria,
faria molt més per unn concep-
ciOterritorialdelsserveis que molta
de !a retbrica comarcalista i muni-
cipalista que a voltes se sent.
Per6 horn tern que aquests ser-
veis auxiliars continu'in caracte-
ritzatsperlaseva variabilitat, depe-
nent de serrells pressupostaris.

Noyes aportacions per a un
enfocament territorial

Es evident que la renovacie
del parc escolar no significa la
renovaci6 pedagogica, i que la
millora de la qualitat de l'escola
no significa la millora de la qualitat
d'ensenyament (Carabana, 1991),
per6 si que calia fer notar que
el mapa escolar ha canviat subs-
tancialment. En la interrelaci6
del sisterna educatiu amb el terri-
tori, la consolidaci6 dels cen-
tres escolars es un factor impor-
tant, corn també ho és l'existencia
d'estructures que potencien un
enfocament territorial. Vegem-
ne alguns exemples:

-1.1 .Ava-UAlf
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I. Plans de formacio territo-
rials:

La necessitat de comptar amb
una formaci6 permanent en el
propi territori i de coordinar les
iniciatives que en aquest Ambit
es duien a terme des de dif e-
rents sectors i coldectius. va propi-
ciar la creaci6 de plans de for-
maciO territorials, alguns d'ells
d'un considerable abast. El des-
placement d'un concepte de for-
maci6 exclusivament individua-
litzat a una tormaciO compartida
i coldectiva en el marc dels centres
i del territori és un avenc, per
timid que sigui.

En el moment prescmt. l'existen-
cia de plans de formaciO a tots
els territoris és un element posi-
tiu per a la seva generalitzaciO.
perb la contrapartida és la seva
supeditaci6 excessive als condi-
cionaments normatius (horaris de
formacib. substitucions), econ6-
mics (pressupostos anuals per
a formaciO) i jerarquics (direc-
ciO dels plans) de l'AdministraciO.

II. Les zones rurals:

L'establiment de les zones rura's
que agrupen diverses escoles
rurals en un sol claustre ha estat
una vella aspiraci6 dels coldectius
de docents d'aquelles escoles
durant molts anys i es tracta d'una
estrategia territorial similar a la
d'altres paIsos. Des de fa molt
poc temps. es a dir, amb molt
de retard, ha ores carta legal al
nostre pais. A banda del funcio-
nament concret de cada zone.
que depbn de variables especi-
fiques del context en que es troba.
és una intervenciO important pel

que fa a la consideracio territo-
rial de la xarxa escolar.

III. Serveis educatius de ter-
ritori:

En un sistema d'ensenyament
de tradiciO verticalitzada i cen-
tralitzadora corn el nostre, la pre-
sencia de serveis de l'Administra-
ci6 en el territori va suposar en
el seu moment un canvi significa-
tiu per augmentar la conscien-
cia, almenys en el sector public,
que una escola singular forma
part d'un conjunt que és l'ensenya-
ment d'una comarca. Aquests
serveis, rebuts amb un cert es-
cepticisme en molts casos i partint
d'una situaci6 inicial de manca
de recursos personals i mate-
rials i d'una manca de def inici
de funcions, s'han convertit rapi-
dement en un f actor de dinamit-
zaciO.

IV. Moviments de renovacici
pedagOgica:

L'actuaci6 de coldectius de
rnestres realitzant activitats de
formaci6 i promovent espais de
trobada i de relaciO en un tern--
tori, mitjancant escoles d'estiu
comarcals. ha obert noves pers-
pectives en un col dectiu poc
acostumat a compartir una cul-
ture professional comuna. Tan-
mateix, en aquest aspecte no es
pot generalitzar. Al costal de co-
marques amb un alt nivell d'acti-
visme, en podern trobar d'altres
amb una desmobilitzaci6 o una
mance d'activitat associative qua-
si absolutes

189



Antoni Tort

V Tecnologies educatives

En aquest terreny no podem
parlar malauradament de reali-
tats consolidades, pert si ho
esmentem és perque les tecno-
logies.de la informaci6 poden
ajudar a una millor politica edu-
cative territorial. La construccib
de xarxes d'informaci6 sobre
ensenyament de caracter local
i regional i una millor integracib
de la ciencia i la tecnologia en
els plans de desenvolupament
de les zones menys afavorides
podrien compensar els desequili-
bris territorials. Si és cert que la
societat s'encamina cap a una
situaciO en que sera molt impor-
tant per a un individu o un coldectiu
la seva presencia en determine-
des xarxes o fluxos informatius
i menys important la seva ubi-
cacie f isica o institucional (Gas-
tells. 1994), aquest aspecte hauria
de convertir-se en una prioritat.

Politica educative territorial i

escola

Al si d'aquesta panoramica
are esbossada, cal afegir-hi la
creacie de mês culture pedago-
gica per part clefs docents. Al-
guns només hi veuran un creixe-
ment vegetatiu inevitable, d'altres
hi percebran una millora real data
a terme fonamentalment pels mes-
tres Tanmateix. podem comptar
amb un ampli recull de noves
experiencies d'innovacions. de
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recerques fetes des de les es-
coles. Recentment s'ha presen-
tat un mapa d'innovacions (De
:a Torre, 1994): recentment, tarnbé,
s'ha recollit un ampli paquet
d'experibncies (Congres de
RenovaciO PedagOgica. 1994):
hom pot analitzar les activitats
escolars vinculades als plans de
formacib territorials, a les esco-
les d'estiu des de fa uns quants
anys, etc. Es evident que tot aquest
venrall d'experiencies. -indepen-
dentment de la seva avaluaciO,
de la seva permanencia i inf Lien-
cia en el temps- empenyen el
sistema educatiu en el seu con-
junt cap a una renovació conti-
nuada que no té una delimitacib
territorial concreta.

Des del punt de vista territo-
rial. precisament, hi ha, en can-
vi, alguns f enOmens que poden
obstaculitzar una millora que corn-
pleti i doni sentit a les experi-
mentacions i a les noves expe-
riencies dutes a terme a l'escola
S6n aspectes e lac ion at s amb
l'estructura organitzativa ide ges-
tiedels centres. Efectivament, al-
gunes de les aspiracions del col-
lectiu docent, corn eren, d'una
banda, la democratitzaci6 i el
relleu directiu en els claustres
de professorsi.del'altra,laprogres-
siva estabilitzaciO de les planti-
Hes, es produiren en un primer
moment i serviren per estimular
el conjunt de les actuacions dels
centres educatius Avui, pert).
Os constata una crisi prof unda
del model de gestic') escolar i es
comprova tambb quo una plan-
tilla estable no converteix au-
tornaticamen1 una escola en un
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centre amb personalitat I f orta-
lesa. I sense aquestes caracte-
ristiques. l'autoritat del centre
escolar en el conjunt del territori
no existeix.

Sense poder detallar-ho en
prof unditat. és evident que al-
guns dels fenOmens ara citats
sOn un simptoma inequivoc de
la progressiva corporativitzaciO
del sistema escolar, que es un
dels principals obstacles per a
una prof unda vinculaciO entre
escola i territori. La falta d'unib
entre participacib. transformaci-
ons de l'escola i la societat supo-
sa un immobilisme de la politica
escolar que porta molts collectius
de mestres a tetraduir a un Hen-
guatge propi, a unes normes de
funcionarnent tancades en si ma-
teixes. el conjunt d'actuacions
que inicialment havien de tendir
a millorar la participacib i la de-
mocracia als centres educatius
(Franchi. 1988)

Es clar que aquest fet no es
produeix només pel cantO" dels
mestres. E; paper dels poders
publics locals I comarcais en maté-
na respon tambe a
una mera gestiO de prestacions.
quan el concepte de servei public
vol dir sobretot dinamitzaciO, par-
ticipaciO. construcciO de cultu-
ra col -lectiva.

Horn pot adduir. i es cert.
que el nostre ordenament juri-
dic no dona prou competencies
a mut-limps I cornarques. pere)
no es rnenys cert quo els organs
de participacio funcionen a mig
gas (consells oseolars a dite-
rents escales. ( onsells comer-
cals ). en part per la soya in-

BEST COPY AVAILABLE

capacitat real efectiva, per resol-
dre problemes, perb en part tambe
per aquesta baixa tensib parti-
cipativa que tampoc no és es-
timulada des de les autoritats
territorials. D'altra banda -tot i

les excepcions-, les administra-
cions locals sovint veuen l'escola
corn un servei del qual. en els
aspectes basics, ja s'ocupa
l'Administracib general, i pen-
sen que els mestres sbn uncio-
naris que cobren un sou. Moltes
de les demandes de l'escola sbn
Ilegides només amb aquesta clau
de lectura. Horn oblida que els
destinataris d'una demanda
determinada sOn els petits ciu-
tadans que ocupen les aules.
No esta prou arrelada la con-
cepciO de l'escola corn a focus
cultural del pobleis'interve sim-
plement assegurant els minims
de funcionament. La corporativit-
zaciO Os. doncs. generalitzada.

En aquestes circumstancies
es fa dificil establir una coordi-
nacib estable entre les diferents
instancies educatives en on ma-
teix territon rnitjancant un dialeg
franc entre els organismes po-
litics locals i comarcals i els cen-
tres educatius.

Es obvi que, corn ha escrit
Alfieri. l'enllac entre les dues
animes del procés educatiu -escola

territon- no s'ha de buscar. en
una fatigosissirna i ililusbna
coordinacio puntual. activitat per
activitat. recerca per recerca.
sino mes aviat en una coopera-
die ((politica- entre les parts
implicades, en la perspective d'un
sistema educatiu quo se sapiga
comportar. no d'una manera totali-
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taria pero tampoc gaire esboja-
rrada, al Ilarg de totes les ac-
tivitats del nen». I sorn Iluny d'a-
questa cooperació politica, tot i
les excepcions existents, algu-
nes de les recents propostes
ministerials incloses en el docu-
ment de les -77 medidas- no
fan altra cosa que evidenciar
aquests deficits.

Territori i comunitat

Els elements esmentats en els
apartats anteriors ens porten a
remarcar el fet que una renova-
cie pedag6gica que impliqui el
territori no pot existir sense un
sentit cornunitari de l'educaciO.
I aquest és el gran interrogant
de fons, cal preguntar-se si encara
es possible. La mance de tradi-
cib democratica en el sentit més
real de gesti6 participativa dels
arnbits mes propers a l'individu.
corn sOn el barri, el Hoc de tre-
ball, el centre educatiu, ha su-
posat un !last histOric important.
D'altra banda, l'arrencada d'una
dinamica participativa que la
LODE volia consolidar ha empal-
mat en el temps amb una epoca
i amb unes caracteristiques so-
cioculturals de la civilitzaciO ac-
tual que fan certament dificil un
associacionisme no vinculat
chrectament a ruci un associa-

192

cionisme de participacio demo-
cratica. Es plausible, doncs, a-
pel.lar a la comunitat corn a fo-
nament d'una renovaciO peda-
gOgica entesa corn a millora glo-
bal de la cultura dels ciutadans
d'un territori? Dif foil o no, pro-
bablernent sigui l'Onica opci6 pos-
sible i algunes experiencies en
d'altres paIsos ho abonarien. no
tant entenent la comunitat en un
sentit tradicional (Gurrutxaga, 1993),
sota la nostalgia d'una comuni-
tat coherent i composta Unica-
ment per ciutadans il.lustrats,
sin6 a partir d'una cornunitat dife-
rent, constitdfcla a partir de les
contradiccions actuals. En aquest
sentit, l'articulaciO entre escola
i territori és essencial perque la
perspectiva comuniteria pugui
existir, si més no a petita escala,
no per afegir més demandes a
la instituci6 escolar, sin() per
reconsiderar quines sOn les vir-
tualitats que conté corn a Hoc
propici de trobada i de treball
conjunt de nens i adults». Al mateix
ternps, ei desplaparnent de l'es-
cola cap a una concepci6 més
territorialitzada no suposa un
rnenysprearnent del seu paper
educatiu. Al contrari, l'escola pot
ajudar a vertebrar aquesta co-
rnunitat pel fet de trobar-se, encara
avut, en un Hoc estrategic de la
vida quotidiana dels infants I de
les seves families. Que jugui aquest
paper vertebrador depen. en bo-
na part, de la voluntat de tots els
agents socials irnplicats en aquest
procbs.
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Les revistes i la
renovació pedagôgica
Jaume CarboneH Sebarroja*

La contribucid de la premsa
especialitzada a la renovacie
pedagegica catalana ha estat
important en les dues epoques
histdriques més emblernatiques:
el primer terc de segle, quan es
constitueix I es difon l'escola Nova
i Activa. amb revistes corn Qua-
derns d'Estudi. El butlleti dels
Mestres. El Magisteri Catala
Revista de Psicologia i Pedago-
gia. i la represa pedagogica els
anys setanta, amb les capcale-
res de Perspectiva Escolar. Cua-
der-nos de Pedagogia i Guix

Retlexió, intercanvi i
divulgacio

Vet aqui les tres paraules magi-
ques a les quals qualsevol de

:3 4. - d.re,-1 1 adix,'
de 1,, ev,std Caadt,'IOS de Prajci,Va

SGC MI',c).a a I Fsro,,i 11,
1*A p )01 '

Je. Ii Ge..,,),a4,1t La
L cccola ,dep,a

Adrc czi Cl..adi-n. de
PLamy..,j d P,ry/ Galdrrs 3E-,

Ii,p(e')r,a le' 415 6,' 71 I )1., 411; 01,

les esmentades rev istes ,eda-
gogiques, o d'altres que man anat
sortint posteriorment, tracten de
donar-los forma i color, de ve-
gades prioritzant-ne una I d'altrt',
cercant un cert equilibri. La prirnera
funciO, tanmateix, és de reflexiO
sobre les finalitats educatives
sobre la prepia practice esco-
lar, d'agitacid i confrontacie dE
velles i noves idees, de debut
sobre la construccie i l'organitza.
cid del coneixement o sobre oF.-
trategies d'ensenyament I d'apre-
nentatge. La segona és d'intercan-
vi de propostes, de punts de vis-
ta rnetodolOgies i d'experiencies
En aquest sentit. les revistes seal
espais que van ernrnaciatzcrnant
histOries i realitats cfescoies frao-
ments de biografies de tripstre,L.
sequencies del que s'ensenya
l'aula, relats provisionois i foto-
grafies una mica borrost-s dI
mOn de reducacie Perqui:- uI
relat. en el seu viatge des rk
l'aula al paper imprés. ho-la
part de la seva autentic. I 'a
tercera. la tasca divulgativa. c s
perceptible en els esfo'cr's
es fan, no sempre reeixits. per
donarcornptedeles do: rares nu-
vetats quant a editonrw;
nals i recursos. CongIeosO1 c..r
sets. l'orientacio professional 1,1bi
ral juridica tot el que
amb l'actualitat

El aiscurs
va acompanyat del dit,curi., irwo-
iogic I politic I guat . ni, ii

arriba el naufiagi
aquestes alçades. e.% pli
but que la TenovaciO pi 0,1111
ca -1 no la simple mocibbill,'.1
cio s'inscriu dins d
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lats filosofics, d'uns referents pe-
dagogics I en un context socio-
histOric especific. Fer taula rasa
d'aquestes premisses es ado-
bar una pedagogia buida i asep-
tica. Pert es igualment cert que
es basteixen discursos pedagO-
gics que descansen solament
en la fragilitat del canvi de ter-
mes i paraules, en la fallacia de
la neutralitat o en l'abOs de la
pedagogia falsament integradora
on, d'una forma poc critica i ri-
gorosa. s'hi barregen idees i pro-
postes. vinguin d'on vinguin. I

val a dir que les revistes sovint
son poc escrupuloses a l'hora
d'evitar o qUestionar aquestes
tendencies.

Quines sOn les aportacions
pedagOgiques que han estat més
recollides per les revistes? La
resposta no és gens senzilla i

ens limitarem a donar algunes
pistes. Cal dir d'entrada que, en
termes generals, el pensament
i la practica renovadores han
estat mes guiades per la intuIciO
que no pas per l'assimilaciO cientifi-
ca i la sistematitzacio de teories

metodologies. I que aquestes
han anat evclucionant en el decurs
del temps, atenent a les noves
circumstancies i també a les mo-
des. les quals arriben I se'n van
sense que moltes vegades en
sapiguern gaire el motiu. Aixi, a
tall d'exemple. en la decada dels
setanta les planes de les revis-
tes eren plenes de referencies
a la innovacio pedagegica ita-
liana, amb aportacions sobre la
recerca del medi o Ia ciutat educe-
dora Aquestes. perO, es van diluint
en els darrers temps i sOn subs-
tituides per les teories anglo-
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saxones del curriculum o de la
recerca-accio. Entremig, Piaget
hi va ocupar un Hoc estellar,
mentre avui els amants del cons-
tructivisme -que son molts- s'estimen
més Vigotski. El motiu de les
preferencies pedagOgiques i psi-
colOgiques en cada moment, pert,
seria objecte d'una tesi doctoral
apassionant.

En qualsevol cas, és evident
que a Catalunya, ni els grups de
renovaciO pedag6gica ni les revis-
tes s'han casat mai gaire, o si
mes no de manera exclusiva, amb
un corrent pedagogic concret.
No cal dir que s'ha parlat molt
de Piaget. de Freinet, de Mon-
tessori o de Decroly, per esmen-
tar uns classics de la pedago-
gia, pert tambe ho és que n'han
desfilat molts més i que el més
frequent ha estat l'adaptaciO. la
barreja i la reconstrucciO dels
diversos corrents innovadors. En
aquest sentit. cal parlar'de plu-
ralisme pedagogic, una carac-
teristica també rellevant en el
primer tert de segle. quan Cate-
lunya era a l'avantguarda de
l'educaciO.

Veils i nous coneixements

Els indexs que anualment
publiquen les revistes recullen
un bon nombre d'aportacions
relacionades amb els continguts
de les arees tradicionalment prio-
manes dins l'ensenyament ba-
sic matematiques. Ilengua. Del-1ms
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socials I ciencies naturals Al
Ilarg d'aquestes dues ultimes de-
ca-des es pot veure la revisió
d'aquests continguts -de la LGE
fins a la LOGSE, passant pels
Programes Renovats- i les for-
mes en qué sOn introduIts a les
aules. En aquest sentit, son un
bon term6metre per conbixer les
estratbgies didactiques meto-
dologiques, aixi corn els recur-
sos més emprats en l'ensenyament
de cadascuna d'aquestes arees.

Ara be, des dels seus inicis.
aquestes publicacions no han
donat per bo el pronOstic of icial
-reconegut de forma explicita o
implicita- de l'existencia de mate-
ries ventafocs o complementa-
ries i, consegüentment, s'ha do-
nat force rellevancia a l'educaciO
musical, plastica, corporal i al
mon de les expressions en el
seu conjunt. I el mateix s'ha fet
respecte d'altres disciplines del
curriculum. AixO s'explica, en part.
per la receptivitat de qua en la
renovaciO pedagOgica han gau-
dit els plantejaments de l'edu-
caciO integral, on els aspectes
cognoscitius, motrius. sensorials
i emotius reben un tractament
igualitari i interrelacionat. Aquesta
ha estat. precisament, una de
les grans apostes de la innova-
cie educative: la interrelaciO i la
integraciO de coneixements mit-
jancant les diverses propostes
de globalitzaciO. centres d'interes.
projectes I aquesta ha cons-
ti tun, tambe, una de les contri-
bucions mes emblematiques de
la ienovaciO I de les revistes els
darrers ternps

En aquest sentit, aquestes han
actuat de punta de Hance o anti-
cipaciO en la difusiO de nous
continguts i maneres d'ensenyar
i aprendre. L'exemple de la glo-
balitzaciO és prou eloquent. Pero,
n'hi ha molts d'altres. Un de force
recent té a veure amb l'oficialitza-
ciO dels temes transversals en
el nou curriculum de la LOGSE.
Que potser no fa anys que s'escri-
uen articles sobre l'educacie am-
biental, la coeducaciO, la salut
a l'escola o l'educaciO per la
pau, i que, alhora, aquestes temati-
q u es s'intenten inscriure en un
marc de coneixement més en-
trelligat I global?

Dins i fora l'escola

El grau d'innovaciO pedago-
gica es force desigual en els di-
versos nivells educatius.

El terreny per a l'experimentaciO
sempre ha estat mes propici en
els trams inferiors -parvulari i

primers anys de la primaria- on
la pressiO académica i social per
l'assoliment del Os mes
feble i, per tant, el mestre i la
mestra es rnouen amb mes Iliber-

D'altra banda. l'opcio voca-
cio pel magisteri I Ilicenciats,
amb una vo(.aciO I preparaciO
menys evidents- rcpercuteix tam-
be en l'impuls de la renovaciO.
mes enlla de l'adequat domini
seloccie dels coneixement

' L' 4.1
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De tota manera avui aquest
panorama no es tan dicotomic
corn abans, en part gracies a la
reestructuraciO del cu riculum i
als esforcos perque el professo-
rat de l'ensenyament secundari
cavalqui en el mateix carro de
la renovacib. Una ullada histOri-
ca comparative de les revistes
mostra, nitidarnent. l'increment
d'aquesta participaciO.

Hi ha perb. un pare!i mAs de
factors que ens poden ajudar a
entendre el nou mapa de la renova-
cio. D'una banda. aquesta s'ha
estes a altres trams i ambits educe-
tius. educaciO d'adults. intervenciO
en els rnedis penitenciari i hos-
pitalan. educacid social en medis
tancats i oberts I, sobretot, en
el mon de les activitats extraes-
colars i del Ileure, on les pro-
posies. ofertes i serveis prolif e-
ren corn bolets Les revistes s'han
fet ressO d'aquestes noves in-
tervencions educatives rnes
especiahtzades I. encara que d'una
manera tirmda. també n'han anat
discriminant la quahtat I a crea-
tivitat pedagtigica

D'altra banda. cal fer esment
de la quantitat d'iniciatives in-
novadores que han anat sorgint
al territori per donar suport a
l'acciO escolar. Ens estem re-
forint a l'allau de visites I d'itine-
raris de coneixernent del medi
urbe. a les of ertes en el terreny
de les diverses arts o als equi-
pnrnents per farniliaritzar-se and)
el mud! natural Aquestes i inc ij

procedents tent de les ad-
ministracions locals corn de la
iiecietat civil. farnhe hen anat
omplint nn cerl grim< do papers
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Els grans moments de la reno-
vació pedagogica

Les revistes tenen un pare!!
de reptes ineludibles: saber Ile-
gir les dernandes instrumentals
-de reflexiO, acciO i inforrnaciO-
que fan els lectors i saber cap-
tar els nous aires renovadors que
a curt o a rnitja termini aniran
entrant a l'escola. La prirnera
qUestiO és forca complexa. ja
que no existeix el lector esten-
dard sinO multitud de clients reels
o potencials arnb interessos, bio-
grafies i nivells d'exigencia ben
diferents. Pel que fa al segon
aspecte. les revistes han de tenir
antenes prou egils i potents per
ensurnar tot and més novedOs i
interessant que es fa a l'estranger
o a l'escola de la cantonada. I.
sovint, el minor descobriment és
el redescobriment d'una idea o
d'una personalitat educative gaire-
be centenaria. En aquesta tes-
siture. les revistes han trobat un
bon referent en l'accid dels mo-
virnents de renovacio pedagO-
gica i altres col-lectius innova-
dors

Si haguessim de fer una certa
perioditzacio d'aquests darrers
vint anys, podriem assenyalar,
esquematicament. tres grans eta-
pes La primera correspon a la
construcciO de les alternatives
dernocratiques dins l'ensenyarnent,
en temps encara dif las on la
renovacio pedagogica es feia en
condicions precaties per6 amb
forga entusiasine era patrirnorn
exclusur dots meslres i de la co-
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munitat educativa La segona coin-
cideix arno el penode de restau-
racio democratica dins e! marc
de l'Estat de les Autonomies, on
l'AdministractO. a través de la
Reforma Educativa, assumeix una
part dels postulats renovadors.
Es una fase plena de contradic-
cions on es posen en evidencia
tant els limits de la renovaciO
pedagOgica oficial corn les fe-
bleses del discurs dels coldec-
tius de renovaciO pedagOgica.

Ara. finalrnent. en l'equador
de la Reforma. arnbem al punt
en que caldra omplir de contin-
gut, en la teona I en la practica.

Paraules clau

Renovaclo pedagOgi',i

Revista

Innovdcio peciagogIcd

el discurs de la Reforrna I aixo
suposa des de la perspectiva
de la renovacio pedagogica, anar
reformant dia rera dia la Refor-
ma. consolidar l'autonomia i la
democracia dins l'escola i ca-
pacitar el professorat perque faci
de la reflexiO sobre la practica
un dels eixos de transforrnacib
de l'escola. L'educaciO neces-
sita ciutadans més polivalents.
creatius i sensibles als canvis
del mOn actual. I el primer qui
ha d'adquirir aquest nou estatut
de ciutadania és el mestre Per
aixO el repte es avui encara mes
dificil per() també riles apassio-
nant

Ditusib d'inforrnacio

Qualitat de renserivament
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Abstracts

En este articula se Cet article presente inis agicle contains a
realiza una smtesis de une synthese de la synthesis a the contri-
la contribucion de la contribution de la bution of tile special--
prensa especiahzada presse specialisee sed press in the sphe-
en el ambito educati- dans le domaine de re of education in rela-
vo en cuanto a la re I enseignement a la tion to educational re-
volucien pedagogica renovation pedagogi- newal in Catalonia
catalana Esta aporta- quo catalane Cet This contribution was
ciOn ha side importan- apport a ete -mportant important in the first
te durante el --iiner pendant le premier third of the twentieth
term del stole XX y hers du XX" siecle et century and during the
durantc la recupera- pendant la recupera- educational recovery
cion pedagooica de la lion pedagogique des of the seventies In

decade de los seten- annees soicante-dix those years magazines
ta En estos anos Iran Des revues aussi sig- as significant as Cua-
aparecrdo rOvist,ls tan ndicatives quo Cua- derns d'Estuth. E! Ma-
significativas come derns d'Estudi El Ma- gisten Catala Pers-
Quaderns d'Estudi El piston Catala. Pens- pectiva Escolar or
Magisten Catala Pee, pectrva Escolar. Guar- Cuadernos de Pedago-
pecuva Escolar Cus- demos de Pedagogia. gla appeared as well
demos de Pedagogia entre autres. son( as others, which star
y otras las cuaies apparues pendant cet- led from a reflection
fueron miciadas en !,I to periode. fruit d'une on the aims of educa-
refiexion sobre las reflexion sur les final:- hon school practice
finalidades de la edu tes de I onseignement and educational 'one-
cacron. la propia Set la pratique seolai. vation in all its as-
practica escolar y So- re et sur toes les as pects Of course. tho
pre la innovacion ode- pects de I innovation se magazines also
cativa en todos sus educative Ces revues provided an important
aspeCtOS Estas mews- ont blen evidemment starting point tOr the
las taMbren han su- aussi Wee un rtilo im- dissemination et ncy,
puesto un punto de portant dans la diflu- contents and inetheae-
hal tida important,' suer) de nouveaux con- lagnes in ((Melling and
para la dauSion de tenus et de nouvemes !earning
nuevos contemn/OS r methOdes d onseig-
melodos -ii, onswman nement-apprentissage
za-aprendizale
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Temps d'Educacin, 14 2n semestre, 1995

Renovació pedagogica
i formació permanent
Carme Amorós I Baste*
Jordi Baldrich I Roselle)
Salvador Carrasco i Ca Ivo

En dues ocasions anteriors i
en circumstancies ben diferents
per alguns de nosaltres, hem opinat
o escrit sobre li formed() per-
manent del professorat des d'a-
questa "Tribune" de Temps dEduca-
die), per descriure les previsions
del Pla de Forrnaci6 del Depar-
tament d'Ensenyarnent (nOrn. 2,
1990) o per opinar i comentar
les orientacions de la Comunitat
Europea sobre la materia (nOm.
5, 1991). En aquesta ocasiO inten-
tern aproximar-nos al terna des
de la perspective de la Renova-
cid PedagOgica i reflexionar sobre
la rnarxa i la situaci6 actual del
Pla de Forrnaci6.

Carme Amores I Baste Llicencia-
da en Pedagogia I Psicologia. Tecnic del
Cos Superior d'Administracie de la Ge-
neralitat de Catalunya I Cap de Serve!
de Planificacie I Programacio

Jordi Baldnch I Roselle Professor titular
(lel Cos de Securidria I Cap del Server
d'Execucio i Avaluacie

Salvador Carrasco I Calvo Catedra.
tic d'Escola Universitaria (Area de So-
ciolugia) a la Universitat de Barcelona
Sots-director General de Formacte) rot-
:1,d Ile nt

Adreca professional Departarnent
d.E.nsenyament (Generalitat de Catalun
yal Sots-direcci6 General de Formacio
Permanent Avinguda Diagonal. 682. 4a
planta 08(ri4 BARCELONA

Unes consideracions previes

Parlar de renovaci6 pedago-
gica a Catalunya te connotaci-
ons que no podem obviar. Una
de les roes importants és, pot-
ser, la significaciO histOrica del
movirnent pedagogic que evoca
l'esforc col-lectiu en pro de la
reforma escolar al Ilarg del se-
gle xx i els intents de transfor-
med() dels metodes pedagOgics
i del conjunt del sistema educe-
tiu. Aquest escrit, per& Os lirni-
tat en el tractament de la reno-
vaciO pedag6gica, tent per la
seva extensiO corn pels prop6-
sits que ens hem fixat de rela-
cionar renovacid pedagOgica i
formed() permanent del docents.

El concepte mateix de reno-
vaciO pedagOgica ens porta de
la ma a la vella tradiciO de l'Escola
Nova Catalana, per reafirrnar la
intenci6 que a l'escola tot sigui
al servei de l'educaci6 de per-
sones integrades a la societat,
corn a ciutadans Mures, respon-
sables i critics. Els alurnnes han
d'esser subjectes actius en la
seva forrnaciO, amb capacitat de
discernirnent i participaciO. La
renovacid pedagOgica evoca un
model d'escola oberta a la so-
cietat i a la vida, en la qual els
aprenentatges a qué s'inicia els
alurnnes siguin significatius pro-
pers a la vide social: una escola
capag d'introduir nous elements
culturals i tecnolOgics i d'obrir-
se als reptes d'una nova situa-
ciO. La preocupaci6 per la reno-
vaciO de l'escola ha anat sern-
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pre Iligada al contacte amb rea-
litats i iniciatives chnnovado pe-
dagegica d'Europa I d'altres pal-
sos del men i als nous plante-
laments de les del-Ides de l'edu-
cacio. En els darrers anys. amb
motiu de ia reforma. s'ha realit-
zat un intens esforc do renova-
cie per part de molts equips de
professionals que s'han incor-
porat als treballs de comissions
preparateries de la nova orde-
nacio curricular i de l'experimenta-
cio de la reforma educative. des
de la inquietud I el coneixement
del que passe I es fa a d'altres
palsos en aquest mateix camp.

La renovacie pedagegica pas-
se. en primer terme. per l'escola
i per la feina quotidiana dels
docents. Avut la pedagogia catala-
na continua sent renovadora i.
malgrat les limitacions que tro-
berm podem afirmar que vivirn
un moment histOric decisiu i amb
una forta inquietud per la millora
qualitative de l'ensenyament. I

Os que la renovacie pedagegica
apunta avui cap a la millora qua-
litativa del sistema educatiu. La
lualitat de l'ensenyament pas-
se per la qualif !cede dels pro-
fessionals. per la seva formacio
inicial i permanent. que els ha
de capacitar per assolir els objectius
de que venim parlant. Certarnent.
la formed() no es l'unica varia-
ble que cal tenir en comple en
parlar de la qualitat de l'ensenya-
merit, peru ries uha de fona-
mental

La reforma educative s'he con-
vertit en el factor orientatiu prin-
cipal dels esforcos de renova-
de) pedagOgica dels darrers deu
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anys. La innovacie que introdueix
la reforma ha marcat els princi-
pals esforcos realitzats entre no-
saltres en el camp de l'ensenya-
ment i ha condicionat l'establiment
de les prioritats educatives en
la planificaciti de la formacio per-
manent. Ca; preparar el prof es-
sorat per al nou model. donar a
coneixer els objectius i les
modificacions que comporta la
reforma i, a mida que es vagi
implantant. acornpanyar el pro-
ces amb la formed() pertinent i

adequada. Aixi, la formed() per-
manent esdeve un factor poten-
ciadorirnotriu de la reforma. donat
que el Pla de Formed() esta con-
cebut en el seu marc i preten ser
un instrument al servei del des-
envolupament professional dels
docents, per tal de donar res-
posta als problemes i desafia-
ments de la nova situacie

Com es pot veure. s'han propo-
sat objectius ambiciosos. Creiern
que la tensie enti e la realitat i

les aspiracions marca la nostra
situacio. Hi ha qui viu o concep
la renovacio pedagOgica corn a
afirmacie categerica i utepica.
Tanmateix cal traduir les con-
viccions en accions plausibles
que parteixin del reconeixement
de la realitat complexa de
l'ensenyarnent i dels limits que
s'imposon a l'accio educativa.
en la soya quotidianitat. Creiern
que necessitern, corn mai, una
renovada mentalitat utepica. dota-
cla de positivitat i equanirnitat.
amb capacitat d'acoblar-se a la
situacio real I d'analitzar alma-
dement i curotia els diversos as-
pectes d'allo que tr adicionalment
hem reconegut i identificat corn

hL,
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a ref orma escolar i renovacio
pedagogica.

L'esforQ de renovar la nostra
pedagogia es alhora col.lectiu.
mstitucional i personal de molts
docents. Velem destacar. entre
d'altres. les iniciatives de :es
administracions pebliques per a
la millora del sistema educatiu
i l'aportaciO d'hornes i dones a
qui no preocupa sortir de l'anonimat

que. tambe avui. sovint Iluny
dels grans centres urbans, sen-
se tenir-ne prou amb la tasca
diaria de l'escola, es mouen i

s'organitzen per obpr-se les por-
tes d'un nou men d'inforrnacio.
concepci0 de metodes i proce-
diments didactics i metodolegics.
que s'experimenten en els pal-
sos capdavanters de la peda-
gogia internacional.. Aixi veia
Pere Verges l'obra dels mestres
que varen potenciar f er possi-
ble l'Escola d'Estiu durant l'epoca
de la Mancomunitat Creiem que
la innovacie educativa el tre
ball en pro de la renovacie de
l'escola catalana es donen als
dos nivells. en una simblosi cada
vegada més al ermada Ningu no
té l'exclusiva de la renovacie
pedagegica perque de renova-
cie n'hi pct haver. i n'hi ha a
l'escola peblica a la privada .
a l'escola confessionalia la laica,
a les entitats privades I a l'admi-
nistracie pOblica Aquesta Os una
realitat plural. Tot plantejament
sectorial o excloent contradm ram-
Oa base que la renovacio pe-
dagegica ha tingut sempre a Ca-
talunya. Hi ha f ets que ens obli-
guen. encara el Ines de luhol de
1995. a dir que es inquietant

l'actitud dels qui identifiquen la
renovacie pedagegica amb plan-
tejaments de sector. oblidant que
no existeix una renovacie peda-
gegica que la renovacie peda-
gegica no hauria de ser instru-
mentalitzada per a finalitats dife-
rents de les que Ii seri inherents.
Acabar de professionalitzar tot
aquest ampli corrent no es cosa

que es pugui fer en quatre
dies. Es. dissortadament al nostre
parer. una materia pendent encara
a casa nostra.

El pla de formació permanent
del departament d'ensenya-
ment

A partir de l'any 1984. el
Departament d'Ensenyament va
impulsar Vexperimentacio de no-
ves propostes curricula:, or-
ganitzatives del darrer tram de
rEnsenyarnent General Basic
la Secundarta

Durant aquest periode d'ex-
perimentacio de la Ref orma i un
cop dissenyades les linies ba-
siques de la Nova Ordenacie del
Sistema Educatiu. va sorgir la
necessitat d'impulsar des del
Departament d'Ensenyament un
prograrna especific de Forma-
die Permanent per al prof esso-
rat en exercici de nivells educa-
tius no un:versitans

L'estiu de 1989 es va redac-
tar el Pla de Formacio Perma-
nent, a partir del document base.

61, ,
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amb la voluntat d'integrar les
experiencies previes en Forma-
cid) Permanent, realitzades pel
propi Departament, des de l'as-
sumpci6 de competencies en ma-
teria educativa, i per les institu-
cions especialitzades al respec-
te, i de preparar el professorat
per aplicar la Reforma Educati-
va.

L'aplicaci6 del PFP es va iniciar
el mes de setembre de 1989 i

esta previst que duri fins el 1995-
96. La primera fase es va cloure
al final del curs escolar 1991-
92, la segona fase es va iniciar
el curs 1992-93.

El Departament d'Ensenyament
s'ha proposat d'assolir els ob-
jectius del Pla de Formaci6 i arribar
al curs 1995-96 de manera que
es puguin avaluar els resultats
amb rigor i dissenyar un nou marc
per a la formaci6 permanent. Un
marc nou per a una situaciO nova
del sistema. Corn s'ha dit, fins
el 1996 s'introduiran, arnb lous
programes, les actuacions que
siguin oportunes i ens permetin
de fer més efectiu l'esforc de
recursos materials i humans inver-
tits en forrnaci6. Tanmateix, el
model de formaciO i les orienta-
cions generals del Pla continuen
vigents i s6n la pauta d'actuaci6
de la Sots-direcci6 General. Els
canvis de persones en els ca-
rrecs de la nostra Sots-direccib
no han afectat la continuitat del
model. ni la dels programes con-
crets, excepte els canvis irtro-
dulls per fer algunes millores en
programes i actuacions concre-
tes o per donar mes coherancia
i fuh -ionalitat Elk plans de Zona.

204

Era molt important donar com-
pliment a les previsions inicials
del Pla de Formaci6 per tal d'avancar
despres amb coherancia.

Cap on va el pla de formació
permanent

Per aix6 creiem oportO recor-
dar els principis, objectius i Blocs
que configuren el Pla de Forma-
ciO.

La proposta d'estructura que
es formula al Pla esta guiada
pels principis segOents de terri-
torialitzaci6, eficacia i optimit-
zaciO de recursos. (Per raons
d'espai no s'entra en la descrip-
ciO detallada d'aquests princi-
pis).

Els objectius generals que o-
rienten el Pla de Formaci6 Per-
manent del Professorat s6n els
segilients:

Contribuir a l'increment de
la qualitat de l'ensenyament per
rnitja de la formaci6 permanent
del professorat incidint en la mi-
llora de la prectica docent i en
l'organitzaci6 dels centres.

Of erir un marc que contern-
pli les actuacions relatives a la
formaci6 permanent del profes-
sorat per a la nova estructura.
objectius, disseny curricular i me-
todes derivats de la Ref orma del
Sistema Educatiu. d'acord amb
les necessitats del sistema, els
interessos dels professors i l'ofer-
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ta de les institucions especiali-
tzades

Organitzar territorialment i

amb criteris descentralitzadors
i participatius les activitats de
formaci6 permanent a fi de poder
donar una resposta per zones a
les necessitats detectades de
formaciO i conjugar-la harmôni-
cament amb les necessitats de
formaci6 i especialitzaci6 en noves
arees del mateix sistema.

Fixer un marc estable de
col.laboracib i coordinaciO amb
universitats, institucions, movi-
merits de mestres entitats re-
lacionades amb la formaci6 del
professorat afermant la vincula-
ci6 entre la formaci6 iniciat i perma-
nent.

Of erir una tipologia diversa
de programes institucionals de
formaci6 que, responent a ne-
cessitats i nivells diferents, af a-
voreixin la reflexi6 teOrico-prac-
tica sobre Iexercici professio-
nal i impulsin l'actualitzacib i la
recerca educativa.

Potenciar la participació I a

implicacid del professorat en la
deteccib de necessitats i pro-
post, factivitats, reconeixent.
incentivant i valorant la partici-
pack) en les activitats de forma-
cid permanent.

Preveure i aplicar mecanis-
mes d'avaluacib que permetin
la revisió continuada de les acti-
vitals del Plaique informal sobre
la cubertuta de necessitats I les
modalitats de formacid adients

El Pla de Formacid esta es-
tructurat terntonalment per Zo-

nes, en les quals es desenvolu-
pen majoritariament les activi-
tats de formació. En els Plans de
Zona s'organitzen activitats amb
una planificacie que parteix de
la detecci6 de necessitats per
part d'una ComissiO en clue partici-
pen diversos agents socials. Anual-
ment s'actualitzen els criteris priori-
taris, segons les necessitats més
globals. El pla ha estat dotat de
pressupostos suficients, mantin-
guts en moments de dificultats
econOmiques, i busca, per da-
munt de qualsevol altra finalitat,
la qualificaciO i el desenvolupa-
ment professional dels docents
A Catalunya ens movem amb un
model de formació propi, en el
qual els Centres de Recursos
tenen unes funcions especif
ques. diferenciades de les que
a la resta de l'Estat tenen els
Centres de Professors. En el nostre
cas hem apostat per vincular
relacionar la formaciO micial i la
permanent del prof essorat per
mitja duna forta implicaci6 de
les Universitats al Pla de Forma-

Un model certament no exempt
de dificultats. perO que creiem
valid i adequat a les nostres
circumstancies. Els Centres de
Recursos sOn un instrument im-
portant de suport organitzatiu
d'ajuda a les Comissions que a
cada Zona intervenen en el Pla
de Formacib de cada Territori

En el model de formaci6 de
qué parlem es compta ambmodali-
tats formatives ben diverses des
de la formaci6 adrecada a cen-
tres, a formacio presencial en
cursos basics per a la difusib
del model de la reforma: des de
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programes en la lima d'investi-
gacie-acci6 a activitats formati-
ves especifiques per a funcions
diverses presents dins del sis-
tema educatiu (caps d'estudis,
directors, EAPs, CRPs...). Es tracta
d'un model mixt, que combina i
preveu programes amb orienta-
cions diverses.

No pretenern afirmar que el
model funcioni a plena satisfac-
(716. Sabem que cal introduir cor-
recous que millorin els Plans de
Zonal d'altres aspectes del que
es va tent. En els tres cursos
due porta de realitzacions, el
['la s'ha avancat molt i resten,
encara. coses a millorar I linies
a desenvolupar amb més forge
o insistencia. Entenern, per 6, que
nn s'esta improvisant i que s'esta
realitzant una tasca molt positi-
va, arnb la col laboraciO de molts
professionals.

Moment actual del pla i
perspectives

n el moment d'escriure agues-
pagines s'ha tancat la pri-

rnera fase del Pla i ens trobem
ple en una avançada etapa

dr la Fegona.

S'estan desplegant nous pro-
wames per a l'anticipaciO de la

for,TH educaliva a (a Secun-
OoligatOrla. adrecats als

0,1111j):-: docents directrus dels
cmilre;. ( privets o publics), amb
l'obiectiu de preparar el profes-

sorat fent una formacio especi-
fica d'area i Una altra de referida
a la gestiO dels centres de Secun-
dada. Aquest programa va ser
experirnentat previament corn a
experiencia pilot en algunes De-
legacions Territorials. Els MOduls
d'aprofundimentorganitzats pels
ICEs completaran aquesta for-.
maciO d'arees. Es un programa
directament vinculat amb la prac-
tice docent i la gesti6 de cen-
tres. Arnb ell es fa un pas més
en la linia de formaci6 adrecada
als centres i als equips direc-
tius. El desenvolupament del Bloc
D (programes de formaci6 adre-
cats als centres) té aixl una nova
formaciO oferta a tots els cen-
tres que han d'anticipar la refor-
ma, miciada nou mesos abans
de la seva implantaciO. Es l'Onic
prograrna d'aquestes caracteris-
tiques a l'Estat espanyol per a
la nova Secundaria obligati:1)6a.
Aquest programa pretén dina-
mitzar, alhora, el treball d'equip
dels professors en els centres.
La seva avaluaciO és forca alta
i ben valorada pels docents.

Paral.lelament s'esta desen-
volupant un altre programa:
Seminaris de Caps d'Estudis,,,

per dinamitzar i assessorar el
treball d'elaboraci6 dels Projec-
tes Educatius. Curriculars i Lin-
gOistics dels centres de Primaria.

El febrer de 1995 s'han posat
en rnarxa nous cursos de forma-
ci6 de directors de Primaria
Secundaria. Es preveu una ac-
tuaciO de dos anys més passats
els quals tots els directors hau-
ran rebut una formacib especi-
fica per a la gestiO I direcci6

4..



La renovacid pedagdgica. Un debat d'actualitat

dels centres educatius. D'altra
banda. les universitats organit-
zaran cursos de gestie i direc-
die de centres durant l'any 1996,
adregats al conjunt del profes-
sorat interessat.

L'any 1995 s'ha iniciat un pro-
grama de formacie, de dos anys
i mig de durada i en la linia
d'investigacie-accie, sobre Les
relacions interculturals i el pa-
per de l'escola Aquest programa
ha estat encarregat a un equip
universitari, especialitzat en
antropologia social aplicada.
Paral-lelament es desenvolupa-
ran d'altres iniciatives que for-
men amb aquesta un sol paquet
formatiu més ampli: formacie de
valors (amb especial cura pel
foment de valors que contrares-
tin els brots de racisme i la xenof Obia)
i en «Histeria i Geografia de
Catalunya,,

Resta un any i mig de vigen-
cia de l'actual Pla de Formacie.
Per tal d'avançar en linies de
futur més innovadores, caldra
consolidar els Plans de Zona i
tota restructura organitzativa
participativa que comporta, vet-
Ilant perque es compaginin de
manera eficient les demandes
d'iniciativa del professorat i les
necessitats de formacie del propi
sistema. Sera, també, una ac-
tuacio decidida en el camp de
la Formacie Professional. Exis-
teix un Projecte especific de for-
macie que comeneara a implan-
tai aquest prOxim mes de se-
tembre, corn una acme potent
decidida del Departament.

D'acord amb les previsions
del Pla de Formacid, es conti-

nuara desenvolupant les accions
formatives de coda Bloc, do manera
que a l'acabament del Curs 1995-
96 els )bjectius basics del Pla
s'hagin pogut assolir o s'hagi
avaneat decididarnent en aqui.
Ila linia.

Enguany s'ha publicat una Or-
dre de reconeixi.ment de les ac-
tivitats de formacie que organi-
tzen diverses entitats. en el marc
del Bloc B del Pla de FormadO
L'ordre ha recollit les obserya-
cions i les propostcs del dicta-
men realitzat pel Conseil Esco
lar de Catalunya I suposa un pas
endavant en el reconeixemegt
de les activitats de tormacie que
realitzen moltes entitats sc:nse
finalitat de luci e i amb persona-.
litat juridica prepia

El cami a recerrer fins el 1991j-
96 ens ha de permotro conso-
lidar i aprofundir la torritorialit-
zacio amb clitoris descontrolit-
zadors I participatius. Igualment
l'expenencia d'aquests dos pin-
xims cursos ens hauria do Der-
metre aprofundir en in lima do
formacie encetada l'any 19n-
94, amb el programa do formu
cie per a centres quo. -inticipen
la Reforma, quc, es caracterit;':1
per la proxirnitat a la practica
docent i per la illotacci()
co-pi actica a [-luta I a l w:110
dels centres.

La linia dii vestigado-accio.
que inspira el Programa per la
Interculturalitat,
de 1995 a 1997, (Is l,niihs pr ()-

pia d'una nova polpectiva;plwa-

da que pot def:envolupw
futur. d'altres actuadow,. Ci eit.in

1
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que d'aquesta manera la forma-
cib pot contribuir, corn a ele-
rnent motriu, a la introduccib
d'importants innovacions en el
sisterna. El rnateix podriem dir

Paraules clau
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sobre la virtualitat dels altres nous
prograrnes de forrnaciO (per a
-Caps d'estudis. per a .Dtrec-
tors., etc.).

Formaci6 permanent

Departament d'Ensenyament

117 44. 67,
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Abstracts

El concepto de -reno- Le concept de -réno- The concept of -edu-
vacion pedagdoica- vation pedagogique- cational renewal- sug-
evoca en los autores evoque aux auteurs ra gests to the authors
la large tradicibn de longue tradition refor- the long tradition of
reforma de la escuela matrice de l'ecole ca reform of Catalan
catalana: de sus rai- talane. qui remonte au schools, roots which
ces. que se remontan debut du siècle La stretch back to the
a principlos de este -renovation pedagogi- turn of the century
siglo La renovacien que- est un courant -Educational renewal,.
pedagogrca es un educatif pluriel. ins en is a pluralistic educe-
punto educativo plu- oeuvre au quotidien (Hanel current, a pro-
ral. realizado en el dans les ecoles. ne de cess carried out in the
die a dia de las es- lanitiative fibre et day-to-day activities of
cuelas, impulsado por spontanee du corps schools, powered by
la inicrativa fibre y es- enseignant et de the free, spontaneous
pontanea del proleso. l'action Instautionnelle initiative of teachers
rado y por la accion des administrations and the institutional
institucional de las publiques En Catalog- action of the public
administraciones pu- ne. ces deux facteurs administrations In Ca-
blicas En Cataluna. s'inscrivent et se con- lalonia those two fac-
estos dos factores se luguent dans le cadre tors are structured and
articulan y se imphcan du Plan pour la forma- Interact within the fra
mutuamente en el bon permanente du mework of the Ongoing
marco del Plan de departement Training Plan of the
Forrnacion Perrnanente d'Ensergnement de la Education Department
del Departament Generalaat de Cala- Generalitat of Catalo-
d'Ensenyament de la lunya nia
Generalitat Apros une analyse The authors make a
Los autores hacen un rapide des activrtes brief analysis of the
rapido analisrs de las de formation 'Derma- ongoing training activi-
actividades de forma- nente et de l'evolution ties and the evolution
crew) permanente y de et de la situation ac- and present situation
la evolucion y situa tuelle du Plan pour la of the Ongoing Tram-
cion actual del Plan formation permanente ning Plan, picking out
ne Formacion Perma- les auteurs indiquent the lines of work be-
riente, haciendo hinca- les lignes de travail hind the new ongoing
pie en las Imeas de sous-tendant les training programmes
trabajo quo impulsan nouveaux programmer, and their prospects for
este Plan v sus pe,s- de formation pernia the u ! ur e
pectivas nente et lours pors

oectives
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Els pares i la
renovació pedagtogica
Xavier Fuste

Opinar, corn a pare o mare,
sobre la renovacid de l'escola o
de les diferents derides rela-
cionades amb l'educacid dels
fills es un exercici interessant,
perd, bbviament, molt diferent
al que desenvolupen els docents
I els professionals de les deri-
des de l'educacid.

Sense ser. corn a ciutadb, alte
al que ha estat la renovació
pedagOgica a Catalunya durant
aquest segle. la finalitat d'aquest
article es posar de manifest el
paper que ha desenvolupat, al
nostre pais, el rnoviment dels
pares, organitzats a les APA, en
relaciO a la millora de l'escola
pUblica i a l'impuls d'un valor
que va a la baixa en la nostra
societat: la participacid demo-
cratica en ternes col.lectius.

Es inqUestionable la riquesa
pedagOgica present a Catalu-
nya des de l'epoca de la Man-

Doctor on bologia El seu intno.
rat. professinnal mclou ol sou Ir °bah a
Intutot de (..encies del Mar (CSIC)

Consorni d'Imciahve,", do Medi Ambiont
Patrimon, a AMBIO SA la l'Alontament

do Molins do Rol Es membro de la Junta
do FAPAC dos do 111101 de 19138 pre
sidenl a partic do novembre do 1992

Adreca Atuntament de Molins do !lei
carrer dcl Moll 8 08750 Mnlay: dr, ni

comunitat, durant la Segona Re-
pOblica i posteriorment, a les
darreries del franquisrne i du-
rant la transicid democratica.

Es en aquells moments, al
principi dels anys 70, quan s'inicia,
al voltant de grups de pares
sensibilitzats en el terna educa-
tiu, un movirnent associatiu que,
al costat del professorat rnes
actiu, treballa per una escola
pOblica, catalana i de qualitat.
Aquests grups van ser l'embrid
de les Associacions de Pares
i de la posterior creacid, l'any
1975, de la FAPAC.

Han passat vint anys. i pot-
ser es un bon moment per pre-
guntar-nos quin paper, corn a
agents actius, podern continuar
desenvolupant els pares en els
processos de renovacid peda-
gdgica que es donen al nostre
pais

Durant aquest Ilarg periode.
molts pares i mares hem colda-
borat, de diverses maneres. amb
el professorat en l'educacid dels
nostres fills. Aquesta col.laboracid,
que s'ha concretat individual-
ment en el seguirnent del pro-
ces d'aprenentatge de dada fill,
ha anat acompanyada d'actua-
cions corn a pares organitzades
des de les APA.

Des del final dels anys 70 I
durant la decada dels 80, el
treball de les associacions ha
passat per una etapa marcada-
ment reivindicativa (construed()
d'escoles, professor especia-
!isles, rnillores en la qualitat de
l'ensenyarnent, etc.), tambe s'ha
anal consolidant l'oferta de de-
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terminats serveis (activitats ex-
traescolars, en force casos gestiO
dels menjadors, etc.) gestionats
per les APA.

Des de la FAPAC, conscients
de la pluralitat de situacions i

dels diferents nivells, tant qua-
litatius corn quantitatius, de re-
lacions entre pares i rnestres a
les diferents escoles de Cate-
lunya, pensern que el f et asso-
ciatiu al voltant de les APA, tal
corn nosaltres l'entenem, es una
experiencia nova si es compara
amb la d'altres paIsos europeus.

Cal dir tarnbé que la implan-
taciO de les APA i el seu grau
de participaciO és superior, en
general, a Catalunya que a la
resta de l'Estat.

Aquesta petita reflexiO sobre
el nostre rnovirnent pose damunt
la taula la irnportancia de la culture
de la participaciO en el conjunt
dels processos edu-catius i dOna
suport a la tesi de molts educa-
dors sobre l'escola participati-
ve.

Una escola oberta a la par-
ticipaciO i, en consequencia,
relacionada amb el seu entorn
social i cultural transrnet als a-
lumnes a les seves families una
culture democretica de la gestic)
diaria, molt interessant corn a
contrapunt d'una societat orga-
nitzada molt al voltant de la ma-
croeconomia i de les grans de-
cisions

Aquesta visió es el fil con-
ductor del discurs que la FAPAC
transmet en l'actualitat a les nos-
tres associacions, als pares i
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mares 1, en general, al conjunt
de la societat.

La participació democretica
a l'escola, des del nostre sec-
tor, es concreta en l'organitzaciO
d'activitats ludiques i extraes-
colars, a l'ensems d'activitats
imprescindibles per al correcte
funcionament dels centres, corn
es el cas de la gestiO dels men-
jadors escolars.

Aquestes activitats, quan estan
Iligades al projecte educatiu del
centre i es desenvolupen correc-
tament, donen prestigi a l'APA
i al propi centre.

Per altra banda, cal recupe-
rar, en el context actual, acti-
tuds de participaciO en la reivin-
dicaciO que, tot i que s'han anat
rnantenint al Ilarg d'aquestes dues
decades, necessiten, al meu pa-
rer, un irnpuls renovat en el dificil
marc de l'aplicaciO de la ref or-
ma educative.

L'aplicaciO de la LOGSE no
es nornes un problema de recur-
sos econ6mics, cal treballar
coldectivarnent per una distni-
buciO racional i justa d'aquests
recursos.

En aquest sentit, el treball de
pares i mestres d'aquella esco-
la primeria o, d'aquell institut
d'ESO. o del conjunt d'escoles
de tot un municipi o comarca,
permetre mantenir el nivel] de
qualitat actual a l'escola prima-
na porter a bon port l'aplicaciO
del nou ensenyamont secundari
que, a hores d'aro, es una in-
cOgnita per a molts ciutadans i
ciutadanes de Catalunya.
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Abstracts

En este articulo se Cot article porte sur le The article analyses
anabra el impel desa- rOle ((Due par !es asso- the part played in Ca-
rrollado en Cataluna ciations de parents tatoma by PTAs in the
por las APA en los d'eleves (APE) en Ca- last 20 years It big-
ulhmos veinte anes talogne dans les vingt hhghts their value as
Se destaca su valor dermeres annees II organisms for the par-
como orgamsmos de releve, en particulier ocipation of fathers
participaciOn de los leur importance en and mothers who are
padres y madres IMO- tant qubrgane de par- mterested in Me indivi-
resados en la educa- ticipation des ',Ores et dual and collective
clot) individual y co- des metes interesses education of the-, chit-
lectira de los haos par roducation mdivi- dren There is a short
Se describe somera- duelle et collective de description of the im-
mite. el importante leers enfants II dOcht portant social content
co- lemdo social de sommairemont l'impor. of the P7As both as
las APA tantc en si. tant contenu SOC,at defenders of public
verhente io.vaidicativa dos APE hint en (al- education and as or-
a favor de la oscuela son de mai action re- ganisms which gene,a-
publica como de of- vendicative en lat,ent
0aSMOS goneraooles do recole oubtroue tvc:ce".arc)?iilvtli tQiensai Lna' S71: it
de actividades ludicas clue de fear rOle dans emphasises the imoor-
o de servicios So lorganisation d'acti- lance of the active
hace hincapin finaf- vacs ludiques ou de Participation of the
nienti) en 1,:: opei .11- serviceS ll inststo PTAs in Me pfesent
cia de la p.ld-cipacmi,
activa de las AP4 CO

enbe sit, la participa-
tion aCtntO des APE t on ot :tie 1-46'c:urn

t ontett ot MO app,ica-

el marco actual de la dans le contexte at-
aplica(-,on de la refoi. hiel (1 avrownhon CIc
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Cronologia sobre la
renovació pedagtogica
(1898-1980)

Jordi Manes i Pujol Bus-
quets*

Tot i que no volem fer cap
rnena de valoracio de la histOria
politico-social, no podem obli-
dar clue aquest con!rtxt incideix
de forma clara sobre la RP. Des
del final del segle xix, sota la
influbncia del catalanisme i de
I obrerisme, horn intenta trencar
la tenalla que representa per a
I educaci6 I 'escola tradicional
vuitcentista. Entre 1900 i 1923
es realitzen gran quantitat d 'ex-
periencies, primer privades i més
endavant vinculades a organis-
mes pOblics, generalment autOc-

Aordi Moues 1 Putui Busouets (Ba-
ta 1928) Ha et-ttdt professor de Denctos

Sot ials lEscola de Mestres de la Universitat
Autoncena de !ACE d aquesta
tat do moitos allies inslilucious lid dirigt1
',011Manl, I hj let coot orenctes arreu de
c,ir aunya Paisos Catalan-. Madrid tut
d iicj AA Atagn Cal.,tella. Navarra

r etc Kt parnc al 'n oils 2t, tti
(yet...sou airou d Europa dels PrliaoS
Idians aoti corn tarehe de la ('ti) iii, ir ad(
esp.inyol t a tieva produccto lubliticir t

c 1 (litho's I Articles eti prerusa especia
Itliada) ullr)(passa els 130 tteballs 30

cpidi,. ta,11
( ( (11 LIbld,11 (111,1',1 '.1111,1t 1(1,11

(hitt. ;Hob ic htstoria cii I educacto it I
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Adrecit prof et.stomil (orici iii ii Mcnn /
.flic 2a 00911 fladaloita Tel (93
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tons El cop d estat de Primo de
Rivera persegueix aquest movi-
men), que es refugia a la inicia-
tiva privada. La caiguda de Primo
de Rivera i la proclamaciO de la
RepUblica no representa sola-
ment la recuperaci6 de les an-
teriors fites, sine que esdeve un
dels moments cabdals de la RP.
Amb el triomf de les tropes f ran-
quistes es viu un dels periodes
mes negres a causa de la re-
pressiO contra la RP. A partir,
aproxitnadament, de la decade
dels 50. amb moltes penes i tre-
balls, s 'intenta recuperar la tra-
dici6 anterior per incorporar-se
més endavant als nous temps.

Altrament, ens limitem a enu-
merar els esdeveniments que han
tingut incidbncia en la RP -f un-
daci6 d 'escoles, mestres mes
significatius que les regenten,
institucions vinculades a aquest
moviment i alguns fets especi-
f ics que han incidit positivament
o negativament en el seu des-
envolupament. Som plenament
conscients de les mancances,
penseu que les limitacions d 'es-
pai nomes permeten una sinple
aproximacio.

Cronologia (1898-1986)

1898 FlosiCalcat funda la 10
escola catalana moderna L any
segOent crea l'Agrupacio que el
1902 es conyerteix en APEC

1900 Creacie del MIPBA
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1901. Es crea un nou collegi
escolapi a Terrassa. En aquest
moment a Catalunya n'hi havia
ja 14. En general, l'obra escolar
dels escolapis s'inscriu en el
moviment de RP.

8/IX/1901. F. Ferrer i Guardia
funda a Barcelona La escuela
moderna". El moviment ferrerie
s'esten arreu de Catalunya i en
altres zones de l'Estat.

Estiu 1902. Els mestres !DU-
blies de la provincia de Girona
inicien les Converses PedagO-
gigues que tenen Hoc en diver-
ses poblacions del Principat.

8/VI/1903. Neix l'Ateneu En-
ciclopeclic i el CADCI. Alguns a-
teneus, moviment nascut el se-
gle XIX, s 'incorporen a la RP.
Recordarem, a tall d'exemple, a
mes de les institucions citades,
el Centre de Lecture de Reus.
l'Ateneu Igualadi de la Classe
Obrera, l'Ateneu Obrer de Ba-
dalona, l'Ateneu Mataroni, etc.

1904 Es crea l'Escola Mos-
sen Cinto, I 'any segOent l'Horacia-
na. Directors: Parunella i P. Vila.

1905. Alba Rosell funda I 'Escola
Integral a Sabadell. Aquest educe-
dor, després de passar per Mao,
durant la dictadura de Primo de
Rivera s'estableix a Montevideo.

1906-1909. Escola de Mes-
tres de Joan Bardina, la escola
renovadora de forrnaci6 de mestres.

1906. Neixen les escoles ca-
talanes del Districte VI. capda-
vanteres en el camp de la higie-
ne escolar, la gimnastica i l'esport:
cal esmentar la figura del Dr
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Jeroni Estrany. El 1920, direc-
tor, P. Verges.

1906. Frederic Godes i Legi-
do funda el Liceu Escolar de
Lleida.

1907. Sucursals de l'Horaciana
a Lloret de Mar i Sant Feliu de
Guixols.

1908. PECAB. Malgrat el seu
fracas esdevé un important pre-
cedent histOric.

1908. Creaci6 de la FMNC.
L'any segOent celebra la seva
la assemblea anual a Lleida.

1909. Surt Revista Catalana
d 'EducaciO, només un nürnero.
Continuare el 1912 amb el nom
de Revista de Educaci6n. Direc-
tors, Joan Bardina i Eladi Horns.

9/X/1909. Es executat Ferrer
i Guardia després d'un proces
sense cap mena de garantia. El
moviment racionalista ferreria
s'esten arreu d'Europa i Ameri-
ca.

1909-1910. Congreso de Primera
Ensenanza a Barcelona. Molt con-

tanca un periode.

1910. Fundaci6 de l'Escola
Vallparadis a Terrassa. Direc-
tor, Alexandre Gall.

:

c..

17/XI/1911. L'Ajuntarnont de
Girona crea el grup escolar Joan
Bruguera.

1912. A Barcelona se cele-
bra el I Congreso Espanol de
Higiene Escolar.

1912, A l'Assemblea de Ta-
rragona de l'APEC s 'aprova un
pla de catalanitzaci6 escolar.
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1913. La DB crea el CIP, més
endavant CP.

1913. Joan Palau Vera assis-
teix a Roma al 1r CIM; l'any se-
guent, al 2n CIM hi van 7 mestres
pensionades per la DB, la DL i
l'AB. Es el primer pas per ende-
gar l'important moviment mon-
tessoria que situa Catalunya corn
una de les capdavanteres de la
RP.

1914. La DB organitza a Bar-
celona l'EE. la etapa, 1914-1923.
Directors, E. Horns i A. Gali.

1914.L'ABcreaunaescola ex-
perimental, l'Escola del Bosch
de MontjuYc. Directors. Antoli Mon-
roy i Rosa Sensat.

1914. L'EN de Girona esde-
ye Escuela Superior i es crea en
aquesta capital una EN femeni-
na. L'escola masculina dirigida
per Cassia Costal, auxiliat per
un professorat arrelat al pais.
esdevé un centre cabdal de RP

1914. Pla Bergarnin d'ense-
nyament normal. Se suprimeix
el mestre elemental. Norriés hi
haura el mestre superior.

1915. Surt Quaderns d'Estudi,
revista pedagOgica prestigiosa.
1r director, Eugeni d'Ors.

1916. Se celebra a Barcelo-
na el 3r CIM.

1916. Des d'aquest any fins
al 1930, Joan Bosch i Cusi, deixeble
d'Antoni Balrnanya, director de
les escoles del Patronat Ribas
de Rubi.

1916. Fundaci6 de l'escola
racionalista Luz. Responsable,
Joan Roige Hi collabora Flo-

real Ocana, un dels mestres
racionalistes més actius durant
el periode republica.

1917. Fundaci6 a Barcelona
de l'escola racionalista Farigo-
la, més endavant Natura. Joan
Puig i Elias i Josep Torres Trib6
formen part de l'equip de mes-
tres.

1917. S'inicia una experian-
cia renovadora a I 'escola pre-
paratOria de l'Escola del Treball
de Badalona, dirigida per Porn-
peu Fabra. Hi intervenen Artur
Martorell i Marcelli Antich.

1919. Fundaci6 de les esco-
les del Patronat Domenech; di-
rector, Artur Martorell.

1919. Estudis Normals de la
MC. la escola pOblica de forma-
ci6 de mestres de RP.

20 25/VII/1919. A l'Assernblea
anual de la FMNC, a proposta
de Joan Delclos, s'aprova que
,d'idioma a I 'escola de Catalu-
nya ha d'asser el catala>,.

1921. Neix Revista de Pada-
gogia; director, Lorenzo Luzu-
riaga. Important col-laboraci6
catalana.

1921-1923. Neix l'Escola del
Parc del Guinard6 de l'AB. Direc-
tora, Dolors Palau.

1922. Creaci6 de l'Escola del
Mar de l'AB. Director, Pere Verges.

Gener 1922 Surt el Butlleti
dels Mestres, repartit a tots els
mestres de Catalunya.

17/XI/1922. Es crea el PEAB.
Sera suprimit per la dictadura
de Primo de Rivera.

I. ,-.
t
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1923. L'APEC i la FMNC or-
ganitzen un homenatge a Baldiri
Rexach.

Gener 1924. Els professors
de la Universitat Nova de la MC
s6n destitiffts. El nou clima politic
origina que la RP es refugiI a la
iniciativa privada.

1924. Els pares de l'Escola
Montessori de la DB funden la
MOtua Escolar Blanquerna. Di-
rector, Alexandre Gall. Col.labo-
rador principal, Narcis Mas6.

1926. La inspectora Leonor
Serrano, juntament amb profes-
sors dels diferents graus, és des-
terrada fora de Catalunya.

1927. Homenatge a Pestalo-
zzi, molt burocratic. Cal salvar
el recordatori de l'Escola del Mar.

1927. Anna Rubies fa, a una
escola pOblica, la 1 a experien-
cia del metode global de Decro-
ly.

1927. Marceldi Antich, que
havia treballat amb Gali I Mar-
torell, funda a Badalona Vasco-
la que portara el seu nom, cone-
guda popularment corn Escola
Catalana.

1930. Restabliment del PEAB.
El 30 de marc de [any segOent.
inauguraci6 de la major part dels
grups escolars d 'aquesta insti-
tuci6. que avui encara funcio-
nen.

Estiu 1930. S Imola la 2a epoca
de I 'EE que durara fins al 1935
Adquiriran gran relleu les Set-
manes Finals instituldes a l'aca-
bament de la 1 a epoca
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1930. Creaci6 a la Universi-
tat de Barcelona del Seminari
de Pedagogia. Director Joaquirn
Xirau.

1930. Es constitueix a Lleida
una Cooperativa Freinet. Intro-
ductur, JesOs Sanz.

14/1/1931. InstauraciO de la
repOblica. Un catala, Marceloli
Domingo. cap del MIPBA del 1 er
govern. Ho torna a ser al febrer
de 1936 amb Josep Coll i Mas.
director d'un dels grups de PEAB.
corn a Director General d'Ense-
nyament Primari.

30/IV/1931. Decret sobre
bilingOisme. El catala esdevé ofi-
cial per primera vegada.

4/V/1931. Creaci6 del Comi-
té de la Llengua.

1931. Nou pla de magisteri.
Principals novetats: coeducaci6.
exigencia del batxillerat i cur-
sos de practiques. Per les seves
caracteristiques, se 'I coneix corn
a Pla professional

28/V111-9/X1/1931. Decrets que
creen l'Escola Normal experimen-
tal. mixta Generalitat-Estat.

1933. Se celebra a Barcelo-
na el 370. CIM

1933. Neix la Revista de Psicolo-
gla i Pedagogia. Directors, Emili
Mira i Joaquirn Xirau.

1933. Fieinet fa una conferOncia
a I 'EE

1935 Narcis MasO, que ha-
via treballat amb Gall, funda I Esco-
la S'Agar6.
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Abril 1936. Congres Nacio-
nal de l'APEC.

Setembre 1936. Creacib del
Consell de I 'Escola Nova Unifi-
cada (CENU).

Gener 1937. Setmana Infan-
til.

1937-1938. Moren Estalella
Costal, unes bombes destruei-
xen el Liceu Escolar de Lleida
i 1 'Escola del Mar de Barcelona.
Gran impacte en el men educa-
tiu.

1937. ReorganitzaciO del SEU,
sindicat falangista, fundat el 1933
i de sindicaciO obligatOria per
als estudiants universitaris i d "es
coles especials a partir del 1944.

1/11/1938. CreaciO a la zone
nacionak del MEN, abans MIP-
BA.

3/V/1938. Restabliment dels
jesuites. L 'Església recupera el
seu poder a 1 'ensenyament.

20/X1/1938. OM que regula la
rehabilitaciO i el desti provisio-
nal dels mestres de les zones
ocupades de Catalunya.

28/1/1939. SupressiO o rein-
corporacie a I 'Estat de totes les
institucions escolars de la GC
d "altres corn és ara el PEB.

17/11/1940. Normes per obte-
nir el titol de mestre. Moltes faci-
litats als addictes al regim.

6/XII/1940. El FJ i la SF-

s'encarreguen de la preparacio
fisica i politica dels alumnes d en-
senyament primari

1941. Creacig de l'Instituto
San José de Calasanz del CSIC.
A Barcelona, el 1943.

1941. Es regulen les f unci-
ons del SEM (Sindicato Espanol
del Magisterio).

1941. Neixen Virtelia, Nausi-
ca i Betania, 1 'Institut Frances,
etc., que intenten salver quel-
corn de la tradiciO pedagOgica
anterior. Hi ha experiencies si-
milars en altres poblacions ca-
talanes. En general, escoles pri-
vades d 'un cert nivell de renda.

1944. Es creen les SP a les
FFL. De moment es crea la de
Madrid.

17/VII/1945. Ley de ensenanza
primaria. Obligatorietat de 6-12
anys. CentralitzaciO. L 'Esglesia
pot crear escoles normals.

1946. Fundaci6 de l'Escola
Andersen, en la linia de les abans
esmentades.

1947. Es crea a Barcelona la
Escuela de Magisterio del Sa-
grado CorazOn de Jes0s.

1947. Comencen, segons sem-
bla, les primeres classes de catala
fora de lescola.

Julio11949. Se celebra a San-
tander el 1r Congreso Interna-
cional de Pedagogia, amt.; pre-
sencia de molts educadors vin-
culats a l'Opus Dei.

1949 ImplantaciO del Certi-
f icado de Estudios Primarios.

7/VII/1950. Reglamento do
Escuelas Normales. Normalitza-
ere' dels estudis de magisteri.

L. ,
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1950. Caries Soldevila crea
l'Escola de la Molina, bressol de
futures escoles de RP.

18/VI I/1951. Joaquin Ruiz Jime-
nez, cap del MEN. S'observa una
certa obertura.

221X11953. BOE 24-X, Ley de
construcciones escolares. El pla
s'aprova el 1956.

1953. Nous Cuestionarios de
Ensenanza Primaria. Primer in-
tent d'acabar amb ranacronisme
anterior. Canvis més formals que
no pas reels.

1953. Es creen les Escoles
Laietania. Director, Adolf Pete-
r-Ia.

16/VI/1954. Es crea a Barce-
lona la SP de la FFL. Comenca
a funcionar el curs 1954-1955.

1954. Se celebra a Barcelo-
na el 1r Congreso Nacional de
Pedagogia.

27/V/1955. S'inicia la moder-
nitzacib del MEN. Es crea la Se-
cretaria Técnica del MEN.

1955. Es reintrodueix en al-
guns parvularis el métode Mon-
tessori. Es practica inicialment
en escoles de monges; algunes
escoles no el van deixar mai d'u-
tilitzar; a Girona per exemple.

1955. Jordi Gali funda l'Escola
Sant Gregori.

1956 Neix I 'Escola Talitha.
Equip de mestres dingit per Tere-
sa Codina.

1957. Comencen a funcionx
les Escoles Parroquials del Pa-
tronat Diocesse. Amb edifici de
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I 'Esglesia i mestres que el Pa-.
tronat escollia de I 'escalef 6 de
I 'Estat.

1957. Funded() de PAIDEIA.

1957. Funded() de I 'Escola
de Jardineres del CICF, Centre
Informaci6 CatOlica Femenina.

1957. Creaci6 de I 'Escola Costa
i Llobera. Pere Darder, Pau Cas-
tellote, Enric Lluch.

1958. Creacib del CEDODEP.

1960.Estornaaaplicar en una
escola de Barcelona el métode
Decroly. Anima, mossen J. M. Bosch.

1960-1961. Congressos de
Pedagogia Barata a Saifores.
Intercanyi d'experiencies.

1960-1964. ExpansiO del
moviment d'escoles actives ar-
reu del Principat.

1961. Funded() d 'Omnium
Cultural. Clausurat el desembre
de 1963 i reobert el 1967. Pa-
ra! olelament, creaci6 de la JAEC
per a I 'ensenyament del catale,
fins aleshores clandesti.

1962. Tot i la resistancia d 'al-
guns sectors, finalment a l'epoca
Porcioles son absorbides per I 'Es-
tat les escoles municipals que
no pertanyien al PEB.

1962-1963. Neix I 'Escola Ton
i Guida en una barriada popular.
Directora, M. Ant6nia Canals.

1963-1966 Sessions de Pe-
dagogia. Discussions teOrico-
prectiques.

1964. L 'ensenyament prima-
n esdevé obligatori fins als 14
anys.
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1964. FundaciO de l'Institut
Galton

1964. Creacig del Premi Antoni
Balmanya per a un llibre de pe-
dagogia en Ilengua catalana.

1965. Nous qUestionaris per
adaptar-se a la globalització
propugnada per la UNESCO.

Octubre 1965. Cornenca la
seva activitat la instituciO Rosa
Sensat. DirecciO. Marta Mata.

21/X11/1965. Reforma de
I "ensenyarnent primari comple-
tada el 2/11/1967.

31/V/1966. BOE 2-VI. El MEN
canvia el nom pel de MEC.

Julio11966 La institucio Rosa
Sensat organitza la 1 a EE de la
postguerra.

1967. Nou pla d'ensenyarnent
normal S'exigeix tot el batxille-
rat.

27/XI/1967. S aprova el Ilibre
d escolaritat per a l'ensenya-
ment primari.

1967 Principis de Coordina-
ciO Escolar escoles vinculades
a Rosa Sensat

14/111/1968 Villar Paint al MEC
Horn mtenta adaptar-se a la rea-
litat escolar europea

1968 Creacid d'AAPSA, co-
bertura legal de Rosa Sensat

1968 Se celebra a Ciutat de
Mallorca la la EE fora de Bar-
celona

1969 Publicacio del Libro Blan-
co del MEC

1969. Publicacid de l'anomenat
Libro Blanco de l'Esglesia.

1969. CreaciO dels ICE (Ins-
titut de Ciencies de l'Educacib).

1969 CreaciO de la Funda-
ci6 Artur Martorell.

Desembre 1969. S'inicia la
carnpanya -Catala a l'escolai>.

4/VIII/1970. Ley general de
educaciOn y de financiamiento
de la reforma educativa.

1970. Se celebra a Barcelo-
na el 1r Congres de la Formacio.

1970-1971. Inici de descen-
tralitzaciO de les EE. Se'n cele-
bren a Granollers, Manresa. Vic.
Girona, Igualada, Lleida Reus.

1972-1973. Es crea l'Escola
de Formacid del Prof essorat
d'EGB de la Universitat Autg-
noma, que es trasllada primer a
Sant Cugat I despres a Bella-
terra. En aquesta decada, neixen
les escoles de mestres dels Estu-
dis Universitaris de Vic i la Blan-
querna de Barcelona.

27/VI11/1973. Prirneres orien-
tacions prograrnatiques of icials
per al pre-escolar

Desembre 1974. Surt Fars-
pectiva Escolar, 1 a revista ca-
talana de pedagogia de post-
guerra

Gener 1975 Primer nOrnero
de Cuadernos de Pedagogia

1975 Ater de catala a I escola
Els Inspectors del Baix Llobre-
gat els regidors de I AB s'oposen
a timides rnesures de norrnalit-
zaciO del catala a I. escola
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301V11975. Decret que regu-
la la incorporacib de les Ilen-
gliies natives als programes de
pre-escolar i EGB.

Octubre 1975. 4t Congres de
la Formacib.

Estiu 1975-1976. A la X i Xl
EE es presenten els Documents
de la Nova Escola POblica Ca-
talana. El del 1976 provoca una
gran polarnica.

1976. Es crea el Conseil Catala
d 'Ensenyament.

Abnl 1976. Jornades peda-
gggiques de planificacig linguis-
tica a I 'Estat espanyol.

Juliol 1976. Les delegacions
diocesanes de Catalunya, la
FERE de Barcelona i l'Escola Uni-
versitaria Blanquerna celebren
les 1s Jornades de I 'escola cris-
tiana que culminen el juny de
1979 en el lr Congrés de l'Escola
Cristiana de Catalunya.

Desembre 1977. 1s Jornades
d 'Histbria de l'Educacig als PPCC.
Fins ara 11 jornades

1978. Neix el CEPEPC, orga-
nisme independent, hereu de
Coordinacib Escolar.

1979 1s Jornades d'Escola
Rural. Fins avui se n 'han cele-
brat vuit

1979. Es constitueix oficial-
ment a Girona el "Moviment de
mestres per a una escola de
Catalunya Els seus precedents
es remunten al 1971.

1979. Un grup de mestres de
Santa Coloma de Gramenet ini-
cien unes sessions de treball,

222

de les quals sorgeix, el 1982, el
Casal del Mestre. En aquesta
década es constitueixen grups
de RP a Granollers, el Maresme,
Reus. etc. que es legalitzen a la
clacada dels 80 i formen, el 1986,
la FMRPC.

Abreviatures

AB. Ajuntarnent de Barcelona;
PECAB, Pressupost Extraordinari de
Culture de I"Ajuntament de Barcelo-
na; PEAB, Patronat Escotar de l'Aiunta-
ment de Barcelona; DB, Diputacid
de Barcelona; DL, Diputacid de Lleida;
Ciro, Consell d'Investigacid Peda-
gogica, CP, Consell de Pedagogia:
EE, Escola d'Estiu; GC, Generalitat
de Catalunya; MC, Mancomunitat de
Catalunya, MEN, Ministerio de Edu-
caci6n Nacional; CEDODEP. Centro
de OrientaciOn Didactica de la En-
senanza Primaria: MEC, Ministerio
de Educaci6n y Ciencia, MIPBA, Mi-
nisteno de Instruccidn POblica y Belles
Artes, AAPSA APEC, Associaci6 Pro-
tectora de I 'Ensenyanca Catalana:
CEPEPC, Col.lectiu d Escoles per a
I 'Escola PUblica Catalana; CIM, Curs
Internacional Montessori: EN, Esco-
ia Normal; FFL, Facultat de Filosof la
i Lletres; FERE, Federacidn Espano-
la de Religiosos de Ensenanza;
FMNC, Federaci6 de Mestres Nacio-
nals de Catalunya; FMRP. Federacid
de Moviments de Renovaci6 Peda-
gdgica de Catalunya: JAEC. Junta
Assessora d'Examens de Catala.
PAIDEIA; RP Renovacid Pedagdgi-
ca, SP. Secci6 de Pedagogia
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Temps d'Educació, 14 2n semestre, 1995

Pedagogia universithria i qualitat de l'ensenyament

Viceng Benedito i Antoli*

Introducció

En un document recent de la UNESCO sobre "Politica per al canvi
i el desenvolupament en l'educaciO superior,' (1995), apareix la no-
ci6 d'Universitat Diaarnica que, entre altres objectius, pretén acon-
seguir que cada centre d'educaciO superior esdevingui un "Iloc de
formaciO d'alta qualitat que capaciti els alumnes per actuar de ma-
nera eficient i eficac en un ampli ventall de funcions i d'activitats ci-
viques i professionals...", "un Hoc d'aprenentatge basat Onicament
en la qualitat i en el coneixement...".

Aquestareferenciaserveixd'introducciOal'article.Laqualitat, l'en-
senyament/aprenentatge i la formaciO pedagOgica del professorat
sOn els conceptes que, des de la meva visiO particular, determinaran
el fil argumental d'aquest escrit.

En ell em referiré a la prof essi6 docent, al concepte polisémic
de la qualitat, a la funci6 docent, és a dir, a l'ensenyament universi-
tari i a la formacib del prof essorat, per finalitzar amb una sintesi con-
densada de l'estat de la questib de la pedagogia universitaria.

L'objectiu consisteix a despertar en el lector una actitud inter-
rogant, reflexiva, critica i de compromis davant les questions plan-
tejades.

Vicenc Benedito es catedratic de Drdactica de la Universitat de Barcelona Auto:
d'investigacions I publicacrons sobre didactrca I formacio del professorat err els di-
ferents rnvells educatius L'actual lima de reflexiO I recerca se contra en la pedagopia
universitana i especificament en la iormacio del professorat universitan Ultunes nu.
blicacions .4 a lorrnacien del protesorado universitario- 11991) Ooedmoolos C
Madrid. -Desenvoluparnent professional del professor universitan- romps d Educacw
num 7 (1992) FormaciOn del docente universitano (1993) UNAM Mexic -Form:K.1(ln
permanente del prof esor ado universitano. (1993) Pubbcdoonos 1.1mversidaci do Las
Palmas Las Palmas

Adreca professional Universital de Barcelona Drvisio de Crencres de I I: ducac.0
Balchri Rerxac. s/n 09008 Barcelona
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La professió docent

La professiO docent no és una professiO inespecifica. Es a dir.
requereix uns coneixements, unes habilitats i unes actituds determi-
nades que no tothorn té i que, per tant, haurien d'adquirir-se durant
l'entrenarnent preparatori de la professiO.lhaurien de desenvolupar-
se i perfeccionar-se durant l'exercici de la mateixa, atés que, corn
moltes d'altres, aquesta professi6 no s'apren d'una vegada per
sempre. Per que? Entre altres motius perque la ciencia, l'ensenyarnent
i els marcs en que ambdues es desenvolupen sOn canviants. Amb
aquestes paraules yam introduir l'informe sobre "La forrnaciO del
professorat- (1992). elaborat per al MEC per un grup de treball sota
la meva direcciO, amb la finalitat de reflexionar sobre l'estat de la
qüestiO de la pedagogia universitaria, de suggerir propostes i accions
institucionals en relaci6 amb la formaciO del professorat universitari
i, en definitive, de millorar la qualitat de l'ensenyarnent universitari.

Han transcorregut tres anys des de la publicaciO de l'informe i

malgrat que és ben cert que ha augrnentat la sensibilitzaci6 uni-
versiteria i que s'han multiplicat les experiencies des de diferents
universitats. la situaci6 basicarnent és la rnateixa i es resurn en
poques paraules: la docencia continua essent el parent pobre de
l'acciO universitaria si la comparem amb la investigaci6 i la neces-
sitat de publicar per tal d'adquirir prestigi professional i superar els
trams d'investigaci6 que deterrninades comissions centrals confe-
reixen segons uns criteris discutibles de produccib cientifica

Al contrari. arnb una facilitat que desprestigia la prOpia mesura,
tots els professors superen l'avaluaci6 sobre la seva docencia. I els
informes sobre aquesta, signats pel rector de cada universitat i que
els professors presenten a les oposicions, s6n, a excepciO d'algun
cas. tan positius corn insusbstancials. I no és que jo cregui que rave-
luacio de la docencia sigui l'Onic cami, ni tan sols el més adequat.
per millorar l'ensenyament universitari. PerO és el sirnptorna més
evident de l'escassa consideraciO de la docencia.

Cal recorder que per accedir a la professiO docent no es ne-
cessita cap requisit relatiu a les funcions especifiques que requereix
el desenvoluparnent professional. S'esdeve professor universitari a
traves de procedimonts I de proves que no tenen gaire a veure arob
les capacitats reals que exigeix la protessib En el millor dels casos,
es prefer) garantir que el candidat domini els coneixements de la
disciplina, amb la qual cosa es posa de manifest que, per ensenyar,
n'hi ha prou amb coneixer l'assignatura. Aixi doncs, un cop el
professor es troba cfavant la responsabilitat de treballar amb els
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alumnes en una aula. es facil que es limiti a repetir formes d'actuacib
i de relació que ha viscut corn alumne I. en el millor dels casos,
que intenti imitar els seus mestres, rnalgrat que cal rnostrar molt
respecte i molta confiança en la capacitat autodidacta i en l'expe-
ribncia del professor. Per(), amb aixO n'hi ha prou? e:,hem d'abandonar
el professor, especialment el novell. a la seva capacitat d'improvi-
sack) i d'adaptaciO en la seva tasca docent? I. pel que fa al professor
experimentat. la Universitat no pot acceptar tranquil. lament que Ia
majoria de professors es limiti a dur a terme un ensenyament rutinari.
que consisteix en el simple dictat d'apunts. impropi de finals del
segle xx. i que dedica una atenciO escassa a l'aprenentatge de
l'alumne. relegant aixi a l'Ultim Hoc de la seva obligaciO professional
la transforrnacio de la seva docencia.

Es cert que no se sap ben be corn aconseguir la capacitaciO
professional del docent universitari. Entre altres motius perque l'en-
trellat de les funcions que es desenvolupen en el procés d'ense-
nyament/aprenentatge dins d'una instituciO sotmesa a actuacions
en part contradictOries es molt complex: la Universitet ha de pre-
parar per al mbn del treball i, al mateix temps. ha de reconstruir
criticament la cultura: la Universitat ha d'investigar simultania-
ment transrnetre els coneixements, la Universitat ha d'estar al servei
de la socretat i alhora dels individus que acull.

Les experiencies que existeixen sobre formed() del prof essorat
universitan no son abundants i no han estat prou investigades per
elaborar un cos de coneixements rigoros i aclaridor. El desenvo-
lupament de la pedagogia universitaria d'una forma institucional i

rigorosa a penes té dues decades de vigencia a nivell internacional
al nostre pais encara es més recent Cal reconeixer que l'aportacio

dels especialistes. és a dir. dels pedagogs dels didactes, en la
majoria dels casos ha estat pobra. confusa i excessivament teo-
ritzant Per aix() es realitzen molts tempteigs i assargs a la recerca
d'un coneixement mes efectru sobre la formacib de professors uni-
versitans. Aim), perb. no implica que no existeixr ja linies d'investr-
gaciO I d'actuaciO prou contrastades per informer sobre l'exit I el fra-
cas en la formacio del prof essorat universitari

Malgrat que es reconeix la necessitat d'una preparacio especi-
fica des de l'ambit didactic. existeixen moltes reticencies i rests-
tencres per part de professors d'instancies politiques i adminis-
tratives de la propia Universitat. erroniament entestats a aconseguir
la formaciO I el perfeccionament dels professors a traves de pros-
cripcions legals i no de camins més llarqs costosos. corn l'aprenentat-
ge en la practica I a millora de les condicions en que te Hoc
l'activitat En part. aixO es conseqiiencra de les errades tradicionals
de la pedagogia (entre les quals destaca el let de pretendre formar
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el professor a través de la transmissiO de teories i de tecniques
didactiques que el professional hauria de posar en funcionament
a l'aula) i, en part, del fet que la practice docent s'ha pogut des-
envolupar sense cap criteri d'exigencia. ni per part dels alurnnes
que reben l'ensenyament, ni per part de les instancies publiques,
les quals no han exercit cap control sobre la qualitat de l'ensenyament.

També es cert que les condicions sota les quals efs professors
universitaris exerceixen la docencia no han estat precisament fa-
vorables: proporcib elevada alumne/professor. mitjans didactics
escassos, preparacib especifica nulda, valoraci6 social insuficient,
remuneraci6 escassa, pocs estimuls I escas aprofitament dels canals
de participacib democratica. Aixi doncs, no és feed sentir-se motivat
per a un perfeccionament professional que suposa un gran interes,
molt de temps i unes condicions estimulants. malgrat que sempre
es pot apeldar a la responsabilitat professional i social.

Actualment, hi ha inquietud i sensibilitat respecte al tema de la
pedagogia universitaria. Estan sorgint iniciatives, més o menys
singulars, a totes les universitats espanyoles que, en la major part
dels casos, segueixen models d'altres paIsos amb més experiencia
en qUestions de pedagogia i didactica universitaries. Potser, en
massa casos. estan centrades Onicament en l'avaluacib del profes-
sorat que, tot I esser important. només es una part de la qUestiO.

En aquest periode de naixement de propostes i de suggeriments,
haurien d'evitar-se les contradiccions entre allO que es preten exigir
als professors i allO que realment es fa des de l'Administracib; la
posada en practice de models discutibles d'avaluaciO: l'exigencia
del canvi, molt dificil en un sistema de funcionariat: la insuficient
preocupaci6 per unes condicions de treball excel.lents: I. en resum,
la posada en marxa d'iniciatives sobre les quals no es torna a
reflexionar de forma rigorosa o que s'abandonen un cop passada
la novetat de la proposta.

En el document de la UNESCO (1995) sobre -Politica per al canvi
I el desenvolupament en l'educaciO superior-. s'insisteix en la ne-
cessitat de qualitat en l'educació superior, en la renovaciO de l'ensenyament.
en la forrnaci6 del professorat i, en definitive. en la consideraci6
de la pedagogia universitaria per aconseguir-ho. A continuaciO,
analitzarem aquestes questions des del nostre punt de vista.

228



Reflexions i recerques

Qualitat de l'ensenyament superior

La renovaciO de l'ensenyament i de l'aprenentatge en l'educaci6
superior és indispensable per millorar la seva pertinencia i la seva
qualitat. Per fer-ho es necessari establir programes que estimulin
la capacitat intellectual dels estudiants, millorar el contingut inter-
disciplinari dels estudis i aplicar metodes pedagogics que trobin
l'eficiencia de l'aprenentatge.

La qualitat ha esdevingut una preocupaciO fonamental a la uni-
versitat. I aix6 és conseqUencia del fet que la satisfacciO de les
necessitats de la societat i les expectatives que suscita l'educaciO
superior depenen en Ultima instancia de la qualitat del personal
docent, dels programes i dels estudiants, aixi corn de les infras-
tructures i del medi universitari.

Es tracta d'un concepte multidimensional que depen de l'entorn
d'un sistema o d'una comesa institucional determinada i de totes
les funcions i les activitats que tenen Hoc a la instituciO. Tota
avaluaciO de la qualitat de la Universitet que només es refereixi a
algun aspecte és molt possible que sigui incomplete. I cal coneixer
la concepciO o la perspective te6rico-practica de partida a l'hora
d'interpretar i de comprendre els criteris i els resultats de l'avaluaciO
institucional.

La tendéncia predominant en l'actualitat, en gran part per motivacions
econOrniques i pel control de la despesa pUblica, és de tipus ins-
trumental i posa ernfasi en la qualitat dels productes educatius
segons uns objectius previs fixats des de l'exterior a partir d'indicadors
quantitatius. En canvi, seria més desitjable que predominés un
enfocament Otic orientat envers la qualitat dels processos conside-
rats en si mateixos.

En el nostre context és evident l'absencia d'una culture pr6pia
i d'experiencies que analitzin el fenomen de la qualitat universitaria.
Recentment, el Consejo de Universidades ha endegat un programa
experimental d'avaluaciO de la qualitat del sistema universitari, i ara
moltes universitats desenvolupen experiencies concretes d'avaluaciO
del professorat. Seria una Ilestima que la pedagogia universitaria
finalment es limités a adopter una visiO parcial, potser incorrecta,
de la qUestiO de l'avaluaciO.

La preocupaciô rau en el fet que es tingui en consideraciO una
part en Hoc de la totalitat. Cal filar més prim en el tema de la qualitat
universitaria. 6S'ha tingut en compte el punt de partida diferent de
cada Universitet, de cada area cientif ica i de cada departament?
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S'ha partit dels multiples condicionants (infrastructure, laboratoris,
biblioteca, personal, etc.) que poden matisar o modificar els resul-
tats? En resum, es te en compte una visiO amplia coherent amb les
finalitats de la universitat?

En un enfocament global que tingui present totes les funcions
i les finalitats que Ii son encomanades, cal tenir cura de diversos
criteris de qualitat. Per exemple:

1. Criteris generals en relaciO arnb les finalitats:

forrnaciO cultural i humane

ensenyament o transrnissiO critica de la ciancia

recerca

professionalitzaciO.

2. Criteris especifics en relaciO amb els actors.

- processos de selecciO del professorat

admissiO/selecciO d'alumnes

volum i distribuclO de recursos

promociO i suport de la recerca

prornociO i suport de la docencia

formacie del professorat

gestiO

configuraciO de les practiques

atenciO al fracas escolar i als abandonaments.

Una visl6 global de la qualitat ha de tenir en compte el desen-
volnpament que els alumnes i els professors assoleixen en el decurs
de la seva trajectOria universitaria. La veritable qualitat d'una ins-
tituciO universitaria rau en la t.eva capacitat per assolir el desen-
volupament intel.lectual, personal i social dels estudiants i dels
professors, tant en la seva dimensiO pedagogica corn acadernica

cientifica.

La nostra concepciO d'un ensenyament de qualitat ha de guiar
croon:, de la ciocencia i do la formac .) del professorat.
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Les funcions del professor universitari

El professor universitari es un professioaal que realitza un servei
a la societat a través de la Universitet. Ha de ser competent en
l'arnbit de la seva discipline. reflexiu i critic, i ha d'estar capacitat
per exercir la docencia i realitzar activitats de recerca per contribuir
a la construcci6 i al desenvoluparnent del coneixernent.

Corn a inteldectual, ha d'intentar desenvolupar una activitat do-
cent, informative. critica i comprornesa amb la idea de contribuir
a la forrnaci6 de l'alumne. a la seva preparaci6 professional i. en
Ultima instancia, a la millora de la instituci6 universitaria I de la
societat. El professor ha de contribuir que el coneixernent transrnes
sigui rellevant per als estudiants. Per aconseguir-ho. el professor
ha de desenvolupar activitats teOrico-practiques que trobin ressO
en l'experiencia de l'estudiant i ha d'ajudar-lo perque pugui. cada
cop arnb més autonomia. avenger en els seus processos d'estudi.

Partirn del principi de la connexi6 que cal establir entre la recerca
i la docencia. La recerca ha d'actuar corn a nucli generador de la
docencia. I la recerca sobre la docencia tambe ha de donar Hoc
a la introducci6 de les innovacions necessaries per a la millora de
la qualitat de l'ensenyarnent.

La funciO investigadora ha de desenvolupar-se en dos ambits
d'igual irnportancia: el rnarc de la prOpia discipline o especialitat
i l'ernbit de l'activitat docent.

a) La recerca en l'ambit de les disciplines. Imp lica coneixer
participar en les linies de recerca de professors i d'equips d'investi-
gadors del departament i de la prOpia area cientifica Es indispen-
sable el coneixernent de les metodologies I de les investigacions
especifiques de l'especialitat. aixi corn disposer d'inforrnaciO cien-
tifica nacional internacional. El coneixernent exigit per redactar
monografies, informes projectes de recerca és igual d'important

h ) La recerca de l'activitat docent. Cal dedicar una atenci6
especial en aquest ambit de la recerca, tradicionalment oblidat i

infravalorat a la Universitet Apuesta recerca neix de la prOpia
activitat docent. Exerceix de vincle entre la docencia i la recerca

perrnet transformer els processos d'enseriyament/apierientatge

El professor pot investigar sobre la seva prectice docent tenint
en cornpte necessariarnent. entre d'altres, els segilents aspectes

planificaciO disseny de l'ensenyarnent
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estructura i organitzaci6 dels continguts i de les activitats, tant
tedrics corn practics

- analisi del proces d'ensenyament/aprenentatge

metodes, estrategies i tecniques emprats en l'activitat docent

modes de comunicaci6 i de relaci6 arnb els alumnes

selecci6 de mitjans i de recursos didactics i la seva repercussi6
en l'ensenyarnent

el sistema d'avaluaci6 plantejat per valorar l'aprenentatge dels
alumnes, etc.

L'ensenyament millorara en la mesura que es valori i es fomenti
aquest tipus de recerca sobre la practice docent. D'aquesta manera,
la docencFa adquirira més importencia i sere objecte d'una major
atenci6 i de possibles esforgos d'innovaci6 i de transforrnaci6.

La funci6 docent és l'altra cara de la moneda. Inclou des de la
preparaci6 i la realitzaci6 de les classes en el sentit més estricte
i tradicional, fins a la tutoria individual, passant per les practiques,
el treball en equip de professors i alumnes, l'organitzaci6 de mitjans
i de temps, l'avaluaci6, etc. A partir d'ara, anornenarem aquesta
funci6 docent ensenyament universitari, tot prenent el concepte
d'ensenyament en la seva accepci6 més arnplia, que inclou neces-
sariarnent la consideraci6 de l'aprenentatge de l'alurnne. Un hen-
senyament» del professor que no generi l'aprenentatge no mereix
ser considerat corn a tal.

Un ensenyament universitari de qualitat

Tota situaci6 d'ensenyarnent és complexa i presenta components
axioldgics en la definici6 de fites, la selecci6 i l'organitzaci6 de
continguts, l'elecci6 de rnitjans i les decisions sobre l'avaluaci6. El
professor interve en un entorn complex, en un ascunari psicosocial
viu, definit per la interacci6 simultenia de multiples factors i de
condicions internes i externes a l'aula.

Un ensenyarnent adequat ha de tenir corn a resultat que l'alurnne
adquireixi una informaci6 basica, una autonomia progressive en
l'adquisici6 de coneixernents ulteriors, en el desenvolupament de
capacitats de reflexi6, en el control d'instruments I de Ilenguatges
especialitzats, de la documentaci6 i de les fonts d'inforrnaci6, i en
el domini de l'ambit cientific i professional de la seva especialitat.

L'ensenyament universitari exigeix considerar corn a un dais seus
elements indispensables la integraci6 del proces d'ensenyarnent/
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aprenentatge amb l'activitat de re-cerca. Corn hem dit anteriorment,
la relaci6 entre la docencia i la investigaci6 es troba a la pr6pia
base del concepte i de les funcions de la Universitet, i ambdues
han de rnantenir una articulaci6 coherent. Aix6 implica que l'ensenyament
corn a simple transrnissi6 de continguts ha de ser superat per un
ensenyament en el qual es vinculin els processos de recerca.

L'ensenyarnent universitari exigeix al professor el coneixement
de les teories i de les estratagies pedagogiques que Ii permetin
desenvolupar processos enriquidors d'ensenyament/aprenentatge,
afavorint, aixi, la motivaci6 i l'esforc de l'alumne. El domini d'aquestes
teories i estrategies didactiques portaran el professor a impulsar
l'aprenentatge significatiu i rellevant.

A les classes, es important recrear diferents situacions d'apre-
nentatge. Una part important de l'esforc del professor haurà de
centrar-se en all6 que s'anomena "dinarnica de l'aula", es a dir, a
facilitar i millorar els fluxos d'informaci6 i de comunicaci6, els nivells
d'atenci6 i de discussi6, en la capacitat de suggerir alternatives,
de sintetitzar, de posar exemples aclaridors, etc. Fins a cert punt,
aix6 suposa considerar cada classe corn una actuaci6 especifica
que no pot repetir-se de forma rnecanica.

Aixi doncs, el professor ha de provocar processos d'aprenentatge
a l'aula, seleccionar i organitzar els continguts, facilitar el plante-
jament d'interrogants que facin que l'aprenentatge sigui mes acliu
i, en definitive, ha d'aconseguir la comunicaci6 i la relaci6 positive
amb els estudiants.

Per aprendre a millorar el seu ensenyament, el professor ha de
contrastar les seves teories previes amb les evidencies d'una re-
flexi6 rigorosa sobre la seva feina quotidiana. La reflexi6 respecte
a la seva acci6 es un component essencial del proces d'aprenentatge
permanent que constitueix l'eix de la formaci6 professional. La
indagaci6 i la revisi6 han de plantejar-se tant pel que fa al coneixe-
ment cientific corn pel que fa a la manera d'ensenyar-lo i a les
condicions sota les quals es desenvolupa el proces.

No existeix una teoria cientlfica Unica i indiscutible sobre els
processos d'ensenyament/aprenentatge que permeti la derivaci6
univoca dels mitjans, de les regles i de les tecniques que cal emprar
en la practica. Aqui apareix l'art en l'ensenyament. No Os possible
anirnar la vide de l'aula, impulsar l'aprenentatge, exclusivament des
d'uns codis i unes regles tecniques derivades dels principis i de
les teories diclactiques. L'activitat del professor com a docent no
es pot regir per una aplicaci6 mimatica de teories o de tecniques
elaborades per uns altres. Si fos aixi, el professor esdevindria un
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simple executor que no tindria en compte la seva prOpia personalitat
i el context del seu ensenyament.

En un ensenyarnent de qualitat, el professor intenta comprendre
corn s'utilitza i s'elabora o es reconstrueix el coneixernent cientific,
corn es resolen situacions incertes, corn s'elaboren o modifiquen
rutines i estrategies, corn s'experimenten hipOtesis de treball, corn
s'utilitzen tecniques, instruments i materials nous, corn es dissenyen
les tasques i les activitats d'avaluaci6 i corn es rnodifiquen les seves
teories i creences prévies en contrast arnb la realitat.

La referencia a l'alurnnat es un elernent indispensable en qual-
sevol concepci6 de l'ensenyarnent universitari, ates que:

ha d'advertir que els alurnnes posseeixen uns pressupOsits
propis sobre el saber, l'ensenyarnent i les disciplines que estudien

- son protagonistes, juntarnent amb el professor, de l'activitat
docent i cornparteixen arnb ell tots els processos d'aprenentatge

l'elaboraciO del coneixernent a les aules universitaries hauria
de desenvolupar-se de forma cornpartida i active entre el professor
i els alumnes.

Es cert que la situaciO d'aprenentatge es diferent segons el nivell
(des de lr curs fins al doctorat) -el nornbre d'alumnes, el tipus de rna-
teria i l'escenari de l'aprenentatge (aula, laboratori, practiques)-,
per6 la tendencia i l'actitud general del bon ensenyant han de ser
les d'irnplicar i cornprornetre l'alumne en el procés.

Cal tenir en cornpte que l'ensenyarnent universitari es realitza
en un context organitzatiu especific que condiciona el desenvolu-
pament més o menys positiu de la tasca. Entre les condicions més
significatives es troben les segUents:

- la necessitat de grups/classe reduits a fi d'evitar la rnassificaciO
de les aules

la formaciO d'equips de professors en els departaments arnb
una visiO compartida de l'ensenyarnent

l'abundancia I la diversificaciO dels mitjans docents- recursos
tecnolOgics i informatics, laboratoris. centres de prectiques. etc

el tuncionornent de bones biblioteques i de centres de dorm-
mentocio que facilitin l'Os de la informacre necessanu

l'elaboracib d'horads i l'organitzacie dais ternps d'ensenyarnent/
aprenentatge segons criteris pedagOgics
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l'afavoriment de la connexiO i la visiO de conjunt dels programes
i dels cursos tedrics i practics

una certa coherencia metodolOgicaentre els professors d'un ma-
teix curs, la qual cosa exigiria una relaciO o, corn a minim, una in-
formaciO mütua de la seva tasca respective.

Per Oltim, cal tenir present que ravaluacid dels alumnes es un
fenomen complex que condiciona tot el proces d'ensenyament/
aprenentatge. D'aqui la necessitat que el professor pugui utilitzar-
lo corn un element per diagnosticar i comprendro l'activitat. i no
nornes corn un mitja de control academic. La indagacid sobre la
naturalesa, les funcions i els significats d'aquest procés facilitare
la millora de la tasca docent. Es convenient tenir en compte els
processos d'avaluaciO dels alurnnes per comprendre i perfeccionar
la tasca docent. En resum, si l'aprenentatge dels alumnes es esces
i l'avaluació negative es abundant, haurern de sentir-nos respon-
sables i preocupats perque el veritable ensenyament universitari es-
te fracassant.

Corn es pot assolir un ensenyament de qualitat? Sens dubte,
facilitant el desenvolupament professional del professor universitari

Desenvolupament professional del professor universitari

La legislaciO actual no contempla la preocupaciO per la formacib
pedagogica dels professors de la Universitet. a diferencia del que
succeeix als altres nivells del sistema educatiu, en els quals es
imprescindible l'adquisicid d'una capacitactO pedagOgica.

A mesura que s'avança en el sistema educatiu, disminueix l'exigencia
del vessant psicopedagggic i didactic de la formacib. De fet. per
accedir a la condiciO de professor s'exigeix un concurs pOblic de
merits en el qual gairebe mai no es té en compte la dimensiO
pedagOgica. Els projectes docent.; que s'elaboren per adquinr la
titularitat o la catedra universiteria freqUentment es converteixen en
una teoritzaciO erudita sobre autors basics i en temaris comentats
de rassignatura I. tdnmateix, haurien de reflectir pe«,scril la reflexiO
sobre el procOs d'ensenyament/aprenentatge: I ,trien de ser el
Hoc d'explicitacco de l'experiencia. la indagaciO sobre la practice
pedagOgica, les estratégies i les activitats diclactiques experimen-
tades en el decurs de diversos anys de docencia. etc.
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Per6 encara és pitjor l'absancia d'aquesta formaci6 pedagOgica
en la fase de preparaci6 del futur professor i en les primeres passes
de la docancia universitaria.

El desenvolupament professional es defineix corn qualsevol intent
sisternatic de millorar la practica, les creences i els coneixements
professionals del docent universitari amb la finalitat d'augrnentar la
qualitat docent, investigadora i de gestic:).

En definitiva, el desenvolupament professional i personal signi-
fica creixement, canvi, millora i adequacid en relacid amb el propi
coneixement, amb les actituds al treball i sobre el treball, tot cercant
la sinergia entre les necessitats de desenvolupament professional
del personal i els aspectes organitzatius de la institucid.

La qualificaci6 professional dels professors de la universitat ha
de ser concebuda corn un procés de formaci6 continua en el qual
es combinin una elevada preparaci6 tebrica en la seva disciplina
i una preparaci6 pedagogico-didactica contrastada en l'exercici de
la propia practica docent i investigadora.

El professor universitari ha de percebre el conjunt de coneixe-
ments, d'actituds i de capacitats que caracteritzen el professional
competent corn una necessitat per a la seva prOpia formaci6 corn
a docent. Per aixO, a fi qua una proposta de formacid sigui efecti-
va, hauria de comptar amb l'acceptacig previa del professor mit-
jancant un proces de sensibilitzacig i de coneixement; encara més,
la seva collaboraci6 i participacio sera imprescindible en la defi-
nici6 de les necessitats de formaci6 i en la seva posterior concreci6
en plans i projectes.

Principis i directrius per al desenvolupament professional

Cal desenvolupar mOltiples propostes de forrnaci6 per tal de
fomentar el desenvolupament professional en els propers anys. Per
fer-ho, és imprescindible partir d'una plataforma sOlida cirnentada
en la concepci6 d'Universitat, d'ensenyament universitari I de des-
envoluparnent professional.

A continuaci6 enumerern alguns principis de procediment que
haurien de guiar l'acci6 formativa.

1. Cal dissenyar politiques de formaciO I de desenvolupament
universitari que estableixin les grans directrius de millora de l'en-
senyament i de la formaci6 del professorat. Aquestes directrius han
de ser prou amplies i flexibles per contemplar i respectar els di-
ferents contextos i les diferents cultures universitaries amb les seves
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necessitats especifiques i la seva autonomia d'acciO. Per tal que
aquestes politiques tinguin credibilitat cal que vaginacompanya-
des d'un fort suport institucional, de pressupostos generosos per
dotar de recursos personals i materials cada universitat i d'una
campanya de sensibilitzaciO respecte a la importancia i la prioritat
de la forrnaciO del professorat.

2. S'ha de contribuir des de tots els ambits a crear un clime ins-
titucional positiu envers la qualitat de la Universitet en general i la
formació del professorat en concret. Per fer-ho. cal que millorin les
condicions de treball i és molt important desenvolupar estrategies
de sensibilitzacie, d'acostament i de suport als docents. A partir
de la desitjable valoraciO de la docencia per part dels professors
i dels alumnes, dels departarnents i de les autoritats academi-
ques, s'hauria de crear i de mantenir un clime que repercutis en
la culture del Hoc de treball, en la satisfacciO en les (asques docents
i en la necessitat de millora mitjancant accions compartides.

En definitive, als centres als departaments universitaris s'hauria
de generar un clima de responsabilitat, de collaboraciô i de suport
entre els professors, en el qual es valorés l'ensenyament i es millorés
la qualitat de l'aprenentatge dels alumnes.

3. Cal considerar el departament corn l'eix articulador de la
forrnaciO del professorat. La forrnacie inicial i permanent ha de partir
de i ha de centrar-se prioritariament en el departarnent i els equips
o grups de treball del rnateix. Seria una equivocaciO no tenir en
cornpte les seves necessitats, la seva situacie grupal i personal.

Tot i que és convenient que les universitats, a través de diferents
mitjans(centres, gabinetsespecialitzatsenforrnaciO i avaluacio, con-
vocatOries. masters. programes diversos...) desenvolupin les seves
propostes, aquestes han de ser fruit de la consulta i la dernan-
da dels professors i els departaments.

I alhora, cal proporcionar el suport logistic, econOrnic I d'asses-
sorament per tal que els departaments desenvolupin les seves
oropostes. Des de les universitats, cal estirnular l'autonornia. l'autores-
ponsabilitat dels professors, els equips els departarnents en el
desenvoluparnent de la seva formaciO. Evidentment, aixd es farà
mitlancant l'establirnent de mecanismes per cornprovar la seriositat
i la qualitat dels prograrnes i de les accions de formaciO.

Aquest principi inclou els punts seguents

a) De vegades els departaments universitaris sOn massa grans
apleguen diferents arees amb problernes de comunicaci6 I de

convivencia Per aquest motiu. cal que s'hi forrnin equips de reflexio
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o grups de treball que pugum actuar plegats en el desenvolupament
de les limes d'accio.

b) Desenvolupar un liderat compromés i participatiu a cada de-
partament.

c) Fer que els professors participin en les tasques de planifica-
ció de la seva formació.

4. Desenvolupar la formaci6 en l'acciO, en la practice professio-
nal. Partir de les experiencies personals i institucionals arrelades
a la prOpia practica i els contextos propers. La recerca en l'accie,
sobre la docbncia, si es possible en equips de coldaboracid i

contrast d'experiencies és, probablement, la millor fermula de for-
macib. Si aixe se sap I es pot combinar amb informacions i inter-
canvis entre departaments, la riquesa formative augmenta.

5. Cal partir de grups sensibilitzats que desenvoluoin accions
voluntaries evitar les possibles errades i els avencos lents i di-
f icultosos. Cal establir linies de prograrnes d'accie coherents i

actuar amb persistencia i visid de futur. Les propostes han de basar-
se en el teixit social que constitueix la vide de l'equip o del de-
partament.

6. Cal crear i oferir una cobertura institucional flexible i receptive
a les demandes i a les necessitats de formaciO. Els serveis d'ajuda
i d'assessorament als projectes i als prograrnes, en el marc de la
Universitet i dels centres, han de contribuir a organitzar institucio-
nalment la formacie permanent del professorat.

7 . Es necessari potenciar l'avaluaciO l'autoavaluaciO formative.
L'avaluacib del professorat i el desenvolupament professional han
d'anar plegats. L'avaluacie formative hauria d'aportar una informa-
cid directa sobre !a prepia actuacie. Corn indica Kemrnis: l'avaluaciO
formative l'autoavaluaciO sOn la base per al creixement professional
i per fer factible la innovacio 1 el canvi L'avaluacid del professorat
inclou de manera implicita el significat de retroalimentacid i dialeg
professional. El seu objectiu prioritari consisteix a compartir l'autoava-
luacid entre coldegues, escoltar els comentaris dels altres i rebre
informacid sobre la feina realitzada individualment o en equip.

8 Tambe cal investigar i experimenter a l'escenari de l'ensenya-
mont/aprenentatge per desenvolupar didectiques de les disciplines
Aquostes aportamons poden ser el motor de canvi en la docencia
d'arees cientifiques de Politecniques, Ciencies, Ciencies Juridi-
quos, Modicina. etc Tan aviat corn es conternplin aquestes activitats
en les limes d'investigacib i docencia dels seus departaments,
s'haura tot un important pas endavant en la implicacie pedagegica
de molts professors que de moment no tenon aquestes preocupa-
cions
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9. Malgrat que cal establir una normativa en l'ambit del novell,
pel que fa a les accions de formaciô permanent la prescripciO de
l'AdministraciO central i/o autonOmica i la de cada universitat ha
de ser minima. En general, la formacid permanent ha de ser Iliure.
voluntana I desitjada pel prof essorat. Localitzar el punt de trobada
entre les demandes (a partir de necessitats. de mancances i de
desitjos de millora) les ofertes institucionals sera essencial per
a rexit de qualsevol proposta.

10. Cal temr present els millors models exemples utilitzats a
les universitats que tenen més expertencia en el desenvolupament
professional. A les Universitats europees (Anglaterra. Franca. Ale-
rnanya. Dinamarca. Holanda. etc ) i d'America del nord (Estats Units
i Canada), existeixen expenencies que cal coneixer, no per tal
d'aplicar-les mimeticament. sino per adaptar I posar a prova aquells
aspectes que sintonitzin amb la nostra cultura universitéria I amb
la nostra realitat

Propostes de formacio del professor novell

Per professor novell entenem qualsevol professor universitari que
es trobi en els seus primers anys de +/Ida professional. Sempre es
dificil determinar el nombre d'anys En la situacio especif Ica de la
universitat espanyola. el col.lectiu implicat inclou professors aju-
dants o en formactO associats sense experiencia untversttana I. en
general. qualsevol tipus de contractat que acabi d'arnbar a la
docencia universitana La inexistent carrera docent complica el
perfil de la formaciO durant aquest penode Hem de convenir que
I ajudant corn a professor en formacto. actualment es el principal col-
lectiu al qual hauna d adrecar-se aquesta informacio pedago-
gica

La formacio del novell nomes es la primera fase de tota una
trajectona professional. s*hauria d articular al voltant de la seva
integracio en un equip docent. en el st del qual sorganitzin I debatin
les activitats d ensenyament Aquestes haurien d abastar situacions
professionals ben diverses corn, per exemple, la reflexio sobre el
treball a I aula. la practica de situacions d ensenyament compartit.
la realitzacio d'intercanvis professionals. aixi corn una valoracio de
les activitats docents experirnentades en situacions i contextos
diver

El professor en formacio es troba amb una sene de dificultats
a causa de la seva deficient preparacio inicial Proposem una lase
de formacid inicial en el marc de la Universitat que tingui en compte
els asnectes seguents
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1) adquisicio de coneixements sobre la vida de l'aula

2) domini d'estrategies d'intervenci6 didactica

3) analisi de problemes d'aprenentatge i de desenvolupament
de l'alumne universitari

4) formacib en habilitats i en estrateciies de comunicació

5) capacitaciO en estrategies de recerca i d'innovaciO educative
a l'aula

6) aplicació de processos d'avaluaciO que afavoreixin l'apre-
nentatge i el desenvolupament de l'alumne

7) formaci6 de valors culturals i d'btica professional.

Els professors novells acostumen a trobar als departaments un
ambient de treball que no és pas el més apropiat per dur a terme
el seu proces de formaciO. Hi manca un clime de formaciO, d'integraci6
als equips de treball, d'atenci6 a les necessitats individuals de cada
ajudant o professor en formaci6. Caldria introduir algunes accions
com:

1) Activitats periOdiques de formaci6 per a grups interdisciplinars
d'ajudants, que haurien de ser promogudes des del vice-rectorat
o des dels serveis pedagogics.

2) Institucionalitzar la figura del tutor. Aquesta hauria de recaure
en professors experimentats, especialment preocupats per la di-
mensiO didectica. La seva missi6 consistiria a onentar-los en les
seves primeres passes a la docencia, en el desenvolapament de
programes de treball i en la integraciO en equips docents respon-
sables d'un conjunt de materies.

3) Potenciar els equips docents de reflexiO amb professors ex-
perimentats, novells i en formaci6. Les seves funcions principals
serien la coordinaciO de les tasques que els professors de l'equip
duen a terme amb els seus alumnes i la reflexi6 sobre el treball a
l'aula, a traves de l'analisi i la discussiO de situacions d'ensenya-
ment. L'experiencia dels MIR inclou estratbgies d'acollida, tutories,
intervencions professionals sessions cliniques, etc., que ens mos-
tren aspectes interessants que haurien d'estendre's a la formaci6
de qualsevol professor novell.

4) Donal- suport als professors ajudants en el compliment de [any
d'investigaciO I docéncia en una altra universitat. Es vergonyes
l'aillament que pateix l'ajudant a l'hora de complir una mesura que,
tot i estar concebuda correctament a I'LRU, mai ning0 no s'ha
preocupat de desenvolupar amb seriositat I mitjans suficients.
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5) La docencia a impartir pel novell hauria de suposar una
carrega docent menor, amb grups d'alurnnes sense grans dificultats
i sempre amb l'ajuda del tutor i de l'equip per orientar-lo i donar-
li suport durant els primers anys.

6) Tambe se li hauria de proporcionar temps i mitjans per assistir
a congressos, jornades i serninaris de formed() docent, aixi corn
a activitats forrnatives d'altres institucions professionals i altres
ernpreses. tant publiques corn privades. Per fer-ho, caldria establir
convocatOries d'ajudes a les demandes dels novells arnb prioritat
sobre els professors experimentats.

7) Establir acords entre departaments per tal que l'intercanvi,
amb una periodicitat variable, de professors novells, l'estada dels
quals els permet col.laborar en projectes de recerca i rnillora de
la docencia, esdevingui un costurn. Aixi també es fornentarien les
relacions interdepartarnentals, la inforrnaciO i l'intercanyi de mate-
rials i de recursos.

Ates que no existeix una linia divisOria clara entre la formed()
inicial i la permanent, rnoltes de les propostes i dels suggerirnents
exposats aqui tenen validesa per al professorat experimentat. No
podern oblidar el carecter processual i continu de la formaciO del
professor universitari.

Propostes de formactb del professor experimentat

La necessitat de la forrnaciO permanent és evident i inqUestio-
nable. Afecta milers de persones arnb molts anys de docencia per
endavant, que han d'afrontar-se al repte del seu perfeccionarnent

de la seva rnillora professional i que han de donar resposta a una
demanda social i institucional explicita de qualitat, especialment pel
que fa a la seva docéncia. D'altra banda. la condiciO intrinseca del
professor corn a intel-ieuLt,di exigeix de si rnateix aquesta necessitat
constant d'estar al dia, d'aprofundir en la seva professiO, de ser
critic arnb el coneixernent, la culture. l'ensenyarnent de la seva
discipline i, en definitive, amb si mateix

Si sernpre és important la millora de la docencia, ara encara ho
és més ateses les exigencies que planteja el desenvolupament de
les nuves titulacions i la posada en practica d'uns plans d'estudis
rnoderns, flexibles, hornologats amb els dels altres paIsos europeus
I maloritariament relacionats arnb el mon del treball.

Tots els membres de la comumtat umversitaria estem compro-
mesos en aquesta tasca, des de l'equip de govern de la umversitat,
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passant pels centres. els consells d'estudi, els departaments i cada
professor en contret.

A la Universitet Ii correspon establir les directrius i les accions
de formacia permanent més atractives i necessaries per al profes-
sorat. Per exemple. la Universitet de Barcelona a través del GAIU
ha endegat un programa d'accia amb diferents propostes de caire
forrnatiu i innovador. Pera aquesta iniciativa valuosa no seria su-
ficient sense la implicaciO i el compromis dels centres i dels de-
partaments universitaris. Crec que el departament és l'ambit més
apropiat per desenvolupar la formacia del professorat, malgrat totes
les dificultats que implica l'estructura departamental, que encara
no este prou assentada a la Universitet.

Ara veurem algunes de les propostes d'accia realistes que cada
universitat hauria de desenvolupar:

1. Convocatona ptiblica de projectes pedagegics innovadors

La seva realitzaciO comporta l'efecte doble de la millora de la
docencia i rautoformacia. Aquestes convocatdries san més o menys
obertes pel que fa a la tematica i ofereixen un major o menor
assessorament.

El GAIU de la Universitat de Barcelona va promoure una con-
vocatdria (1991) per a l'elaboraciO i la posada en practice de projectes
d'innovaciO adreçats a millorar la qu ilitat de la docencia. La res-
posta de tots els centres va ser positrva i els projectes en curs ja
superen els cent. Les brees prioritaries sOn: el disseny de programes

l'elaboraciO de materials i de recursos per al desenvolupament
docent. la innovaciO de naves metodologies docents i la introducciO
de noves tecnologies didectiques. l'avaluaciO d'aprenentatges a
travbs de l'elaboraciO d'instruments o de la introduccio de noves
estrategies d'avaluacio 1, per Ultim, a innovacia en l'organitzacio
i el desenvolupament de la docencia

La convocatOria establia dos tipus de projectes segons la res-
ponsabilitat en l'execucio: a) els de can e institucional (departa-
ments. consells d'estudi, facuitals i divisions) i b) els de cane
individual. presentats per un o diversos professors d'un mateix
departament o ensenyament

2 Modal/tat sabatica

La SCW posada en p.a,:tica us facil el sm.) uyit toonatiu probable
Nomes calen els mitlans, uns bons canals d'informacio
suficients quo facin que les estades a altres departaments a centres
estatals I estrangers beneficioses La varietal temporal i la
flexibilital en la soya aplicacia aconsella. un cop alerts els mitlans,
deixar les decisions a cada departament. tot reservant a Id timer-

Ara&



Reflexions i recerques

sitat la supervisib de la seriositat de les accions. Cal destacar que
es tracta d'una modalitat imprescindible en la formacib del novell,
pere a la vegada molt convenient en la formaciO permanent. Aixi
doncs, la force docent total d'un departament ha de ser superior
a la seva carrega docent en un percentatge prudent (10/20%).
Només aixi el departament podra organitzar-se i permetre que cada
semestre o curs puguin Iliurar >. alguns professors. després de la
presentaciO i l'aprovaciO per part del consell del departament dels
projectes pedagOgics d'estada a altres departaments o institu-
cions. A mesura que s'anés adquirint una cultura formative. seria
més facil planificar propostes a mitja termini que progressivament
beneficiarien tots els professors.

3 Elaborar plans especifics de formaciO permanent

El punt de partida hauria de ser l'avaluacib de les necessitats
de formacio detectades entre els diferents col-lectius de professors.
Potser el centre sigui el marc de referencia més adequat, sense
descartar altres possibilitats. El questionari. l'entrevista i l'opinib
dels responsables institucionals podrien ser els instruments de de-
tecciO de les necessitats. Partim de la consideracib que els pro-
fessors sOn els protagonistes que cal escoltar i atendre.

Durant les consultes previes cal obtenir informaciO sobre els
programes de les disciplines (objectius, metodologies, avaluacib),
la relaciO entre assignatures. la relaciO entre professors i entre
professors alumnes, el coneixernent de les condicions materials
reals sota les quals professors i estudiants han de desenvolupar
la seva activitat (proporcib estudiants/aula i estudiants/professor).
els espais d'ensenyament/aprenentatge. la dotacib de materials
(biblioteca, documentaciO). els laboratons i les aules de practiques
amb mitjans didactics moderns, amb una atencid especial a les no-
ves tecnologies de la informaciO. etc. Un cop detectades les ne-
cessitats. estarem en condicions de planificar accions eficaces.

4 Potendacio dels centres de recursos i de documented() pe
dagegica que, des dels instituts. els gabinels i els serveis de for-
macib. estiguin a l'abast de tots els professors La creacib de bases
informatiques, materials didactics. informes d'experiencies pedago-
gigues. etc., permetna of erir exemples I assessorament a aquells
qui ho demanessin Molts d'aquests rnaienals I d'aquesta documen-
tact() podnen obtemr-se a traves de la cooperamo entre univers.itats
i/o centres amb la qual cosa el sou efeete multiplicodot
evident t es propostes han de combinar les iniciatives de la Um-
versitat i les de cada un dels centres Els serveis d'informatica
de mitjans audiovisuals han chniciar la producciO de materials
didactics i conve no dispersar les accions
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5. Crear i potenciar equips de reflexig didactica

Aquests haurien d'estar formats per profesi;ors experimentats i
novells que, en accions compenetrades, revisarien els programes
de les matéries, proposarien metodologies innovadores, es respon-
sabilitzarien conjuntament d'un grup d'alumnes (tutories, avaluacib,
orientacib de l'estudi...), desenvoluparien linies d'investigaciO en la
docència, etc. La caracteristica basica d'aquests grups es la sin-
tonia en les seves concepcions i en les seves relacions, les quals
generen un clima propici que beneficia tothorn. Els grups poden
incloure alurnnes de formaciO avangada en una visici compartida
d'ensenyament/aprenentatge. En els departaments existeixen expe-
riancies que mostren la utilitat i l'interas d'aquestes accions.

En la major part dels casos, aquests equips es desenvolupen
al voltant d'un coordinador. Normalment es tracta d'un professor
que, per les seves qualitats personals i la seva habilitat interper-
sonal, es guanya la confianga dels seus companys i actua de
dinamitzador del grup. La seva capacitat de liderat i d'organització
de la dinamica docent multiplica els efectes i fa de fil conductor
entre els plans del departarnent i els equips o. segons sigui el cas.
cada professor.

6. InvestigaciO a l'aula

Una de les millors maneres de comprornetre el professorat en
la millora de la seva docancia és fer que assumeixi la responsabilitat
sobre allO que succeeix a les seves classes, sobre l'aprenentatge
dels seus alumnes. Per fer-ho. cal que conegui i investigui allO que
succeeix a l'aula. Aquest tipus de recerca hauria de fornentar-se
i promoure's des dels centres i els departaments. Ens referirn a una
recerca l'objectiu de la qual sigui no tant [ambit disciplinar corn
el procés d'ensenyament/aprenentatge que té Hoc a les aules. Es
tracta d'una investigaciO iniciada pels mateixos protagonistes
la desenvolupen. duta a terme als escenaris de l'aprenentatge i amb
l'objectiu de la millora de la practica. Corn diu Santos Guerra (1991).
sotrnetre a una analisi rigorosa la preparaciO. l'acciO l'avaluaciO
perrnet entendre allO que es fa I facilita la presa de decisions per
transforrnar-ho

A qualsevol de les propostes esrnentades. els ambits sobre els
quals permanentment caldra centrar la reflexib i la formacib sOn
a) la millora dels processos de planificaciO i de disseny del treball
docent. b) la reflexio I I aprofundirnent sobre la practicn docent I
els seus resultats. c) els coneixements dels alumnes. d) el desen-
volupament dels procedirnents I de les estratègies innovadores, e)
l'organitzaciO de temps, espais I sequancies instructives a l'aula.
f) la utilitzacib de recursos tecnolOgics. g) el disseny de procedi-
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ments d'avaluacig, h) l'analisi psicodidectic de les materies i, final-
ment, el desenvolupament de les didectiques de les disciplines.

Hem exposat a grans trets la nostra concepcig del desenvolu-
pament professional del professor universitari i hem presentat al-
gunes directrius i algunes propostes d'accig que poden ser viables
al nostre context universitari. Alhora, som realistes i conscients que
en la situacig actual cal partir de projectes a petita escala i ampliar
els programes i les activitats gradualment, per assegurar la qualitat
riles que no pas la quantitat. Finalment, perque aix6 sigui un fet,
la necessitat de perfeccionar la docencia universitAria ha d'anar
acompanyada d'un suport institucional real i efectiu per part de
l'administraci6 i de la Universitet. Nornes aixi als centres universi-
taris es CrearA un clime de responsabilitat sobre l'ensenyament.

Estat de la questló de la pedagogia universithria

No es tacit fer una sintesi de la situaci6 de la pedagogia universi-
tAria a nivell internacional i nacional. I tampoc no crec que ningü
posi en dubte que, amb més o menys encert, aquesta esta present
a qualsevol universitat moderna. L'existencia d'associacions inter-
nacionals, el gran nombre de publicacions, la celebracig de con-
gressos internacionals i nacionals i l'existancia de serveis, centres
o instituts pedagggics als paisos riles moderns avalen la seriositat
i la necessitat d'aquest Ambit disciplinari i organitzatiu. Si hagues
d'escollir els exponents de la seva actualitat i la seva consistancia
triaria els segilients:

En primer Hoc, la implicacig progressive de professors de les
diferents Arees de coneixement, preocupats per la seva formacig
i per la millora de l'ensenyament universitari. Per conseguent, no
nornés es una qUestig dels pedagogs i dels didactes de professig,
sing que es responsabilitat de tot el professorat.

Les universitats de parla francesa (Canada, Franca i Belgica) van
encunyar el terme Pedagogia Universitaria en coexistencia amb
Didectica UniversitAria (Suisse, Alemanya), amb significats similars.
Ague II inclou l'estudi dels processos d'ensenyarnent/aprenentatge
des de la perspective general i els problemes especifics d'ensenyament/
aprenentatge en rela66 amb els continguts i les disciplines, cada
cop més situats en el context sOcio-institucional.
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Partint dels aspectes més institucionals de l'activitat del profes-
sor universitari, l'evoluci6 teOrico-practica ha estat similar a la de
l'ambit anglosax6, i ha seguit progressivament concepcions cada
cop més amplies de les activitats de formaci6 i de millora de la
docéncia. Existeix una Associaci6 Internacional de Pedagogia Uni-
versitaria (AIPU) que celebra els seus congressos internacionals
reguiarment. I ja el 1972 la universitat canadenca de Laval va crear
un Servei Universitari de Pedagogia; seguit el 1973 pel de Montreal.
Les seves finalitats sOn similars: millorar la qualitat de l'ensenyament
i de l'aprenentatge, informar els professors dels avencos en peda-
gogia universitaria, valorar el paper del professor des del punt de
vista docent i sensibilitzar l'entorn academic sobre la importencia
de l'acte pedagogic. Posteriorment, l'avaluaci6 institucional r.a ad-
quirit un paper important.

A Europa. especialment a Franca. Belgica i Suissa. han sorgit
propostes similars. Des de 1985 existeix Ia xarxa europea per al
desenvolupament professional de l'ensenyament superior. A Fran-
ca hi ha una tendbncia molt interessant que consisteix en l'agrupa-
ment de col.lectius professionals preocupats per questions docents,
especialment de recerca i d'innovaciO didectica. En sOn exemples
l'agrupaci6 per a la innovacib pedagOgica farmaceutica de LiO i la
xarxa d'investigacions cooperatives per a la didactica de la quimica
de diverses universitats. També sbn coneguts el Servei de Peda-
gogia de la Universitat de Lovaina i de l'Escola Politecnica de Lau-
sana.

A Alemanya, el 1970, es van crear l'Institut de Forrnaci6 Peda-
gOgica de Berlin i el Centre Interdisciplinari de Diclactica Universi-
taria d'Hamburg Posteriorment, es van estendre a altres universitats
alemanyes. Existeix un interes fluctuant per la formaci6 permanent
entre el professorat, sempre que l'oferta d'activitats sigui coherent
amb els temes i les necessitats actuals de formaciO permanent entre
el prof essorat.

Pel que fa a l'ambit anglosaxd. Australia pot considerar-se cap-
davantera a l'area de la pedagogia universitaria D'enca de 1976,
a la majoria de les seves universitats es van crear unitats/serveis
que treballen per al perfeccionament pedagOgic. Els avencos han
estat lents i. per exemple, els resultats obtinguts en una enquesta
realitzada el 1985 a Queensland sobre l'opini6 dels professors
respecte a la formaci6 pedagOgica no van ser gaire positius.

Als Estats Units, la formaciO i el desenvolupament del professorat
universitan tambe es remunten a la decada dels setanta (centres
per a ref icacia de l'ensenyament. Texas i Carolina. 1973). perO so-
bretot a la decada dels vuitanta es van multiplicar els centres I els
consells per a la qualitat de l'ensenyarnent Destaquen la preocu-
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pacib per assolir un clirna institucional favorable, les noves tecno-
logies en l'ensenyament, la millora de l'aprenentalge dels estu-
diants, la formaci6 de novells, l'avaluacid del professorat, etc.

A Stanford, des de principis dels vuitanta, el conjunt d'aquestes
activitats es definia corn la teoria i la practice que permetien millorar
la realitzacid de les tasques del professorat universitari en diversos
aspectes, inclosos l'intel-lectual, l'institucional, el personal, el social
i el pedagOgic, el pes especific dels quals variava en funcid de les
situacions concretes. A Anglaterra, s'ha imposat el concepte de
desenvoluparnent professional, que comprbn un ampli ventall d'ac-
tivitats que van mes enlla de la formaci6 per a l'adquisici6 d'habi-
litats a l'ensenyament (Londres, Sheffield...).

Durant els anys vuitanta, el Comité de Vice-cancellers i Rectors
va elaborar un codi de practiques que establia normes en relacib
amb les activitats de formaci6 del professorat. Posteriorment (1989),
es va crear una unitat per a la formaci6 del personal docent, amb
l'objectiu d'ajudar els professionals de la formaci6 pedag6gica en
la seva tasca. Encara es més interessant la tasca del centre d'estudis
per a l'ensenyament superior de l'Institut d'Educaci6 de la Univer-
sitet de Londres, on. enlloc de treballar des de metodes educatius
concrets, es trehalla des d'una concepci6 arnplia que inclou quatre
erees: comprendre l'estudiant universitari, analitzar la teoria i la
practice educative mitjancant l'organitzacie de cursets i de tellers
sobre el desenvolupament de metodes d'ensenyament especifics,
especialment per incidir en la millora dels plans d'estudi; adquirir
consciencia de les necessitats i de les actituds del professorat, tot
intentant crear una comunitat docent que fomenti el desenvolupa-
ment i l'enriquiment del seu ensenyament i, finalment, s'intenta que
els professors siguin més conscients de les necessitats dels seus
departaments i les seves instituctons, aixi corn de les repercussions
de qualsevol projecte d'innovaciO.

Un dels problemes perennes es el de la ubicacie d'aquests
centres, serveis o gabinets: hgn de ser unitats independents? han
de formar part de l'estructura de cada facultat? han de ser gabinets
impulsors de la politica docent dels equips rectotals?. etc.

En resum, actualment, el panorama internacional en la formacie
del professorat universitan comenca a ser prometedor, tot i que
considerat globalment, en el conjunt de tots els paIsos, encara es
pobre. No s'observa una voluntat clara de poser en practice pro-
postes instituctonals amplies I sistematiques pel clue fa a la formacto
inicial, que potser Os la questib mes important de totes.

En les propostes de formacio permanent, la varietat Os la tOnica
general. Les activitats es dingeixon envers la discipline o l'especialitat
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i les seves estrategies d'ensenyament, no pas envers el professor
corn a eix fonamental; per aixt, predominen les activitats prOpies
d'una concepci6 instrumental i tOcnica de l'ensenyarnent universi-
tari.

I quO succeeix al nostre pais? Crec que encara Os aviat per f er-
ne una valoraci6, o fins i tot una sintesi de resultats, atOs que l'activi-
tat sisternatica Os molt recent.

Ja queden Iluny les primeres iniciatives desenvolupades des dels
ICE a principis dels anys vuitanta. Posteriorment, els ICE van ser
qUestionats i la seva evoluci6 a cada universitat ha seguit trajec-
tories diferents. Alguns d'ells s'han centrat m4s en els temes de
formaci6 i d'avaluaci6 del prof essorat universitari, a dintre de les
polltiques dels equips rectorals.

El que sf as cert Os que en els darrers cinc anys han millorat
el clima favorable i la sensibilitat de la comunitat universitaria envers
la pedagogia universitaria. Ha aparegut un gran nombre de publi-
cacions, s'han celebrat congressos i serninaris (Cadis i Les Palmes
1991; ValOncia 1991; Barcelona 1990; Malaga, Sevilla 1992...) i s'han
realitzat projectes d'innovaci6 i programes d'avaluaci6. S'han creat
serveis (ValOncia i AutOnoma de Madrid), gabinets (Barcelona) i

s'han organitzat cursos de formaci6 pedagogica a nivell de postgrau
(Aut6noma de Madrid i PolitOcnica de Madrid, ValOncia i PolitOcnica
de Barcelona), etc.

A la Universitat de Barcelona, s'ha impulsat l'activitat del GAIU,
que esta desenvolupant diversos programes a tots els centres. Per6,
a mOs a mOs, s'ha designat un vice-rector per a la qualitat de la
docancia I, recentment (1995), s'ha creat el Consell de Qualitat de
la Universitat de Barcelona, sota la direcci6 del rector i del president
del Consell Social.

Per concloure, Os important insistir en el fet que cal que la questiO
de la qualitat de l'ensenyament i de la formaci6 del professorat
universitari s'incorpori corn a objectiu important a les politiques i

els programes dels equips rectorals de la universitat espanyola.

Ortega i Gasset (1930), a ,,MisiOn en la Universidad-, defensava
la metodologia de l'ensenyament superior i criticava els passims
professors i la manca d'una pedagogia universitaria. Malgrat que
penso que sempre han existit professors excellents I, d'alguna
manera, una visi6 pedagOgica i didactica de l'ensenyament univer-
sitari, ara més que mai, la reflexi6, la investigaci6 i l'aplicaci6 de
la pedagogia universitaria comencen a adquirir la seva carta de na-
turalesa a la Universitat.
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Temps d'Educació, 14 2n semestre, 1995

La materialització de la natura a la ra6 moderna
Hans Lindahl*

I. Introducció

Existeix una cosa aixi corn un concepte modern de la natura?
. I, en cas afirmatiu, en qua consisteix? De fet, el titol d'aquesta
conferancia ja anticipa una resposta: la ra6 moderna ens descobreix
la natura corn a rnateria. Una resposta semblant no nornés resulta
excessivament sumaria sin6 que a tries arnaga una paradoxa. D'una
banda, ofereix una caracteritzaci6 massa abstracta de la natura.
Tradicionalrnent, la materia» designa un concepte limit, allO que
queda més enlla del que és pensable i articulable: corn a tal, designa
el que ens és rnés llunya. D'altra banda, i aqui es troba l'aspecte
paradoxal de la resposta, la materialitat de la natura es el que ens
és més proper i familiar corn a homes rnoderns, allO que no necessita
explicaci6 i que constitueix el pressupOsit autoevident de la ra6
moderna. Per tant, la tasca consisteix a treballar aquesta paradoxa
encarant-la des de dues perspectives cornplernentaries. En efecte,
el titol anuncia que allO que significa la materialitat de la natura
nornés es pot entendre a partir d'una reflexi6 sobre la modernitat
prOpia d'aquesta concepci6. L'interrogant que es la natura? va Iligat
a aquesta altra pregunta: qua és la ra6 moderna?

En la seva autocomprensiO filosOfica, la modernitat s'anuncia
amb el lerna ego cogito sum. Aquesta fOrmula concisa resurn el
concepte de racionalitat constitutiu de la rnodernitat, i aim!) en sentit
estricte. és a dir, allO que la tipifica i la distingeix corn a periode
historic d'Occident. Doncs be, que té a veure el principi cogito amb
la rnaterialitzaci6 de la natura? Si rnanllevem una distinci6 que Kant
va introduir a la Critica de la rad, practica per explicar la relaci6
entre el deure i la Ilibertat, podriem dir que la rnaterialitzaci6 de

L autor nascul a Colombia. es professor docent de Faosolia del dre-t a la Universitat
de Tilbury PdSW. Roiy.0; Do..:pr6! d o,oicrr I advi,cat ia a Cotombia va viariar a Bohjica
on va ()Worm el doctoral Vfl filosofia d a thilyersdat ci LOvallid A tries de divorsos
articles recensions. ha publical dues monogralles Dorecho y sontido Ensayos de
hermeneutica taridica (1990)1 Welfare and Enlightenment An Enquiry into the Rational
foundations of tho Welfare State (199b) Aquest article correspon a la conferencia quo
va anparla el professor Hans Lindahl a In Facultat de Pedagogia de la UrlivCryjtal do
Barcelona ol desornbro do 1994

Adreca prrilossional Llniversital de Tilburg Pail,ns Baixos
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la natura, tal corn es rnostra a la tecnologia moderna. es la ratio
cognoscendi del cogito: inversarnent. el cogito es la ratio essendi
de la rnaterialitzacib de la natura a la modernitat. SI una descripciO
de les activitats en que rhome materialitza la natura ens permet
coneixer que signitica la raO moderna. aquesta se.ns descobreix
corn l'essència que determina I governa aquesles formes d actuar
histbricament concretes

aentrada. aquest cami presenta corn a minim. fres dificultats
Una manca aparent de rellevancia en primer Hoc el concepte de
natural no s esmenta a la fOrmula -penso existeixo- No sembla
possible arribar a una comprensto de la natura directament des del
concepte de racionalitat esbossat a les Meditacions de Descartes
En segon Iloc. Vabstraccio del -to penso- es contraposana a la
concrecib de les figures en que se'ns revela la natura. els parcs
naturals els camps de conreu. les plantes hidroelectriques. el cos
hurna. etc Com es pot reconciliar !a necessitat cruna analisi con-
creta de la natura amb rabstraccio d una formula metafisica2 Tercer.
la singulantat de I activitat anomenada pensar contrasta amb la
multiplicitat d'activitats en que ens relacionern a la natura Recon-
duir-les totes a la unitat del -to penso- sembla que ernpobreix. mes
que no pas ennqueix. la nostra cornprensio dallo que la natura
significa per a [home modern.

Tot i aixo I invertint el sentit d'aquesta darrera obteccio. es tus-
tarnent a partir de la unitat del cogitoque s aconseguelx una comprensio
de la nostra relacio en apanencia multiple pero efectivarnent unica.
amb 1a natura Si be es cert que la natura se'ns descobreix en
activitats tan diverses corn la fisica teonca I enginyeria civil I agronomia.
la rnetearologia. I oceanografia. la quirnica i renginyerra ecologica
encara continua sense resposta la pregunta sobre la seva possible
unitat mes enlla de Iota dispersio D altra banda la referencia a un
principi unic ens perrnet dingir ratencio sobre un altre aspecte
important. no menys constitutiu de la nostra manera peculiar de
comprendre la natura Em refereixo a la distincio moderna entre la
-natura exterior,. i a -natura interior . a la natura que terum al davant
a la natura que som Haurem de deixar de banda la pregunta sobre

els criteris que perrnetnen distingir runa de I altra Tambe renun-
ciarem a indagar Si una analisi acurada d aquesta topologia no ens
col loca d immediat en presencia dels limits de la rao moderna Per
als nostres proposits irnporta anotar que rina matcixa actitud anirna

r1,( ri( ci/(if.id Guld ti l atci (!it(MOI I e! ,!11(

modern entrant de la natura Interior Per descomptat aquests dos
conc.eptes no es conlonen entre elk. la tecno ciencia no es praxi
etic a. ru la prax, etica no es tecno-ciencta Pero si quo emanen d una
conceocio comuna de la racionalitat Fins al moment in he retent
al cnncepte raciondiitat setiF.e preocupar-ma d erplicit;tr-ni.. el
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sign!ticat. N'introduire una definiciO, no només per evitar equivocs.
sine per delinear iestil de reflexi6 que em proposo desenvolupar
a les linies seguents. Entenc per racionalitat una particular relacio
de l'esser huma amb la realitat. Si la fisica la meteorologia, l'agronornia

la resta d'activitats que esmentavem rnereixen ser considerades
corn a modalitats dun i del mateix concepte de racionalitat. es
perque totes -fan el rnateix-. sOn manifestacions diferents d una
mateixa ontologia. d'un sol concepte de realitat, encara que no en
sapiguen res.

Aix6 ens ofereix roportunitat per aclarir un altre equivoc En
rautocomprensiO de la modernitat, la metafisica es un Ilibre tancat.
En particular. la Critica de la rao pura hauria passat comptes definitivarnent
tant amb la metafisica escolastica corn amb la rnetafisica essen-
cialista de i'Antiguitat. Segons la famosa observaciO de Kant, el
descobrirnent de la finitud de la rao humana nornes ens deixa ober(
el cami d'una -filosofia transcendental- Al final d'aquest escrit
tornarern a indagar el que prOpiarnent significa aquest carni. Per
ara nth haura prou a oferir una definiciO que permeti mostrar per
que la modernitat continua fent rnetafisica. i aix6 de manera neces-
saria. En efecte. si la raO (rnoderna) Os una particular relacio de
resser hurna amb la realitat, la metaffsica (moderna) s'encarrega
d' elevar a conceptes aquesta relacio corn a tal En elaborar el
concepte de reahtat de la seva Opoca. la metafisica moderna dona
compte dels pressupOsits Oltims de les activitats en qua es des-
envolupa aquesta ontologia I que imprimeixen el seu segell distintiu
a la modernitat. AixO no vol dir que sigui res de semblant a una
-meta-ciencia- al servei d'aquestes activitats: ben al contrari. el
moll de la rnetafisica que arrenca amb Descartes Os una reflexiO
ontolOgica, una elaboracio del concepte de reahtat constitutiu de
les multiples rnanifestacions de la rnodernitat Tarnpoc no se cir-
curnscriu a la tecno-ciancia. a raccio corn a mitja per a una finalitat.
De fel. la reflexio filosefica moderna sobre racciO orientada a les
hhalitats prowes de l'actuaciO -o la praxi. tant Otica corn politica-
es metafisica No menys que la tecnologia i la teoria. el concepte
modern de pram pressuposa una ontologia histOricarnent circurns-
crita

Doncs be. el cogito maw:tura rautocomprensiO filosofica de la
modernitat perque aquesta formula enclou una nova interpretaciO
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de la relaci6 de l'esser huma amb la realitat. Més concretament,
r ego cogito cogitata eleva a conceptes la comprensiO de la realitat
corn a produccid, del cogitatum corn a producte huma. Quan indi-
quem que la modernitat materialitza la natura, indiquem que la seva
«materialitat" Onicament es intel.ligible a partir d'aquest nou con-
cepte de realitat. Si apoques anteriors d'Occident no coneixien
activitats corn la fisica classica o quantica, l'agronomia o la quimica,
en les quals actualitzem continuament una certa pre-comprensid de
la natura, és abans de tot perque les anirnava una altra ontologia.
Em sembla que les conseqUencies d'aquest gir historic s'estenen
a un problema molt propi de l'Educaci0 Ambiental. En efecte, aquesta
tematitza de manera cada cop mes aguda la destructivitat de la
nostra tecno-ciencia, provant de «crear una major consciancia"
respecte de la necessitat de conservar la natura. La conservaci6
del «medi ambient" apareix corn la punta de Ilanca d'una critica
fonamental a la ra6 moderna. Em pregunto. tanmateix, si no seria
més aviat el cas que, essencialment considerada, la creaci6 d'un
parc natural és una altra manifestacig de la mateixa actitud basica
que tambe fa possible la destrucci6. Amb la preservaci6 del medi
ambient s'obriria una nova ramificacid de la ra6 moderna, pert) no
crec que l'haguem franquejat. Quan l'home demarca un territori per
protegir-lo de la seva prOpia activitat, restringeix o fins i tot es veda
a si mateix l'ingres a l'espai protegit; perO el fet de «restringir-se
o «vedar-se", que crea l'espai per a una reserva forestal, es l'exercici
d'alld que Kant anomenava l'autolegislaci6, una autolegislació que
constitueix l'essencia de la rad moderna. No vol dir, doncs, que
destru'im o que conservem més que en epoques anteriors de la
humanitat, es que fern quelcom de di ferent. No vull suggerir que
tan se val continuar destruint corn conservant. Per() si que desitjo
gOestionar la pressumpta radicalitat de moltes de les critiques
ecolOgiques dirigides contra la modernitat: molt més del que acos-
turnen a adonar-se, es rnouen dins de l'ambit d'allO que precisarnent
critiquen. Sense que l'oposicid (a penes relativa) entre destrucci6

conser. ici6 pretengui ser exhaustiva, l'una i l'altra reposen sobre
un pressupdsit comb: la materialitzaci6 de la natura que. al seu torn,
es l'expressi6 d'una ontologia histOricament inedita.

A grans trets. aquest es el context que suscita una reflexiO sobre
la natura a la modernitat. Desenvolupare aquesta mena d'idees en
tres moviments. En un primer pas. caracteritzare prelimmarment el
concepte modern de la natura a partir de les glosses que Marx va
ter al programa del partit dels treballadors alemanys en un text que
ens ha arribat amb el titol Critica al Programa Gotha. En acabat
presentare el que es podria anomenar una petita fenornenologia de
la tecnica moderna, on intentare precisar all6 que distingeix l'agricultura
anomenada «tradicional,, de l'agroindüstria contemporania Per finalitzar,
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senyalare de quina manera la materialització de la natura troba la
seva fonamentacig metafisica en allO que Kant anomenava la «Idea
de la filosofia transcendental".

H. La natura corn a condició del trebaH

Igual que el capitol II de De Cive i la segona part de la Fona-
mentaciO de la metafisica dels costums, la Critica al Programa Go-
tha es un d'aquells pocs textos que aconsegueixen destil.lar en unes
quantes linies atapeides els pressupdsits basics de la modernitat.
Les observacions que cont0 a la primera pagina sobre el concepte
de natura excedeixen ampliament el seu significat per al pensament
especificament marxista,2 i ofereixen la clau per a una cornprensig
del concepte modern de la natura. Marx comença citant un paragraf
del programa del partit dels treballadors: «El treball Os la font de
tota riquesa i de tota cultura, i corn que el treball Otil norries es
possible a i per mitja de la societat, la totalitat del seu producte
pertany amb igual dret a tots els membres de la societat.3 El que
ens interessa de la critica de Marx no Os tant aquesta en si mateixa
corn el residu iMpensat en ella, els pressupbsits autoevidents a partir
dels quals es critica el programa Gotha. En resposta a la primera
part del paragraf, Marx anticipa el segOent: «El trebali no es la font
de tota la riquesa. La natura es tan font (Que Ile) del valor d'Os...
corn ho es el treball... (idem). I per ressaltar la importancia de la
natura corn a font cooriginaria de la riquesa, unes linies mes en-
davant afegeix: .1 pel fet que l'home es relaciona per endavant corn
a propietari amb la natura, font de tot instrument i producte dr.t
treball, tractant-la corn quelcom que Ii pertany, el seu treball esdeve
una font de valor d'Os i de riquesa" (idem)... Per descomptat, el
propOsit de la doble referencia a la propietat i a! valor d'Os Os evocar
la nociO del valor de canvi I, arnb aquest, la mercaderia. En altres
paraules, la referencia a la natura corn a font cooriginaria de la
riquesa forrna part integrant de la critica del mode de producciO

(2) Per a un liactament w.ternatic del terna a Marx. cormulteu l'excel lent monograha
d'SCHMID1. A (1974) Der Begat! der Natur in der Lehr(' von Ma,i I rartklutt
Europarsche Verlacy.anslall

(3) MARX K (1985) -Mork des Golhaer Prograrnms- A Mdr x Fruu.is Dosand,uisibi
be (MLGA) Berlin Diet; Verlag vol 25 p 9
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capitalista. L'interes de Marx consisteix a mostrar que, en excloure
la referencia a la natura corn a font de riquesa, el programa Gotha
es priva de la possibilitat de pensar en la seva integritat el fenomen
capitalista que, igual que qualsevol mode de produccid, irnplica una
relacid doble, la relacid home-home i la relacid home-natura. Aquest
punt no es mes que ant) -pensat. en la critica, and que es tematitza
per poder passar més endavant en la polernica. Perd allO que es
decisiu és alld que no es polemic, alld que ni es discuteix ni sobre
el qual cal posar-se d'acord. En efecte, podem remarcar que Marx
s'oposa que el treball sigui l'anica font de la riquesa, pert) no que
sigui font d'aquesta. Per aixd, quan afegeix que també la natura
es font de riquesa, ho fa sota el supOsit que la natura es una font.
Doncs be, qua es una font?

Aquest interrogant no seria gaire enutjOs ni dilatori si no fos
perque la nook!) de -font. posseeix una Ilarga histdria en la meta-
fisica d'Occident, les saves permutacions fins i tot son les figures
que assumeix aquesta histdria. Va ser AristOtil el primer que va
transportar la nook!) d'arche -diversament traduida amb els terrnes
-font., -origen» i -principi»- al centre de la reflexid filosOfica. Arché,
conforme al Llibre V de la Metaffsica, es -el primer punt des del
qual una cosa es, o arriba a ser, o es coneguda..4 Aquesta enu-
rneracid sera decisiva per al desenvolupament posterior de la metafisica,
ja que classifica la nook) en la seva doble accepcid de font de l'esser
i font del coneixernent. En un gest no menys decisiu, Aristdtil subordina
l'interrogant sobre el coneixernent a l'interrogant sobre l'esser: -Existeix
una ciencia que investiga l'esser quant a esser i els atributs que
Ii pertanyen en virtut de la seva prOpia natura» (Metafisica 1003a22-
23). Lesser per excel-lencia es la substancia, la cosa individual o,
corn diu en un altre Hoc, el tode ti, un -aixd Conseguentment,
la pregunta central de la metafisica aristotelica, una pregunta que
sera represa i reelaborada per la rnetafisica cristiana i mes endavant
per la metafisica moderna, es d'una senzillesa desconcertant i d'una
radicalitat inusitada: qua es una cosa? Nornes quan s'ha formulat
aquesta pregunta en tota la seva radicalitat adquireix el seu sig-
nificat i un pes especific propi l'interrogant per la font corn a -primer
punt- de l'esser. En Hoc d'abordar directarnent un interrogant tan
refractari, Aristdtil segueix una estrategia mes esbiaixada: per qua
esdeve o arriba a ser una cosa? El gir del -qua?. al -per qua?»
perrnet introduir la doctrina de les quatre causes, que AristOtil
assimilaria a principis o fonts. -Tot alld que arriba a ser, arriba a
ser rnitjangant l'agencia de quelcom I arriba a ser quelcom. (Me-
taffsica, 1032 a 112-13). Al Id del qual quelcorn esdeve Os la seva

(4) ARISTOTIL. Metalistca. 1013a18
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causa material, allO que arriba a ser, la causa final i formal; l'agent
que posa en moviment l'esdevenir o carvi substancial, l'art o la
natura. Techne, la paraula grega que tradifirn per oart» o -tecnica ,
te un significat molt mes ampli que el nostre, ja que abraga tota
la capacitat faedora, tant d'allO que es artistic com d'allO que es
-artificial>, en el sentit d'artifici. Si l'art es un principi de moviment
-extern a la substencia que esdeve, de la physis o natura es propi,
segons AristOtil, que constitueixi un principi de realitzaci6 imma-
nent a la substancia mateixa. Resulta significatiu que l'art i la natura
siguin, tots dos conceptes, all() que l'escolastica anomenaria causa
eficient. Perque encara que no siguin identics, si que sOn intercan-
viables des del punt de vista de l'esser de la cosa. Ni la cadira
fabricada pel fuster, ni la fruita de la Ilavor crescuda -naturalm.crit
no deuen res del seu esser a l'art o a la natura. Ja que la sui)stOncia
o esser es la uni6 de forma i materia. En altres paraules, si techne
o physis han de ser incloses en una resposta completa a la pregunta
per clue una cosa arriba a ser?, cap de les dues no forma part de
la resposta a l'interrogant due es una cosa?

No es el meu propOsit .examinar detalladament el concepe de
natura propi de l'Antiguitat, ni pretenc que la seva conceptualitzaci6
a AristOtil sigui definitiva per a aquest periode de la metafisica
occidental. Abans de res m'interessa assotir un punt de vista des
del qual se'ns reveli el que es propi del concepte modern de la
natura. Corn en tantes altres coses, tambe aqui cal una travessia
per allO que ens es estrany per comprendre qui som. I tambe aqui
val l'asserci6 que no podriem comprendre'ns des d'allO altre, si
aquest altre fos allO completament estrany. En comparar el m6n que
ressona a la Metafisica amb aquell que ens parla des de les pagines
de la Critica al Programa Gotha, notem una semblanga fonamental,
des de la qual es desprenen diferencies no menys importants. Es
semblant el sentit de la interrogaci6 que motiva l'analisi de Marx.
Deiem que la pregunta central de la metafisica aristotelica, que no
es va plantejar mai d'aquesta rnanera explicita, era aquesta: que
es una cosa? Encoberta en una altra terminologia, la pregunta es
la mateixa a Marx. Si a AristOtil l'interrogant assumia la forma que
es una substancia?, a Marx assumeix la forma: que es la riquesa?
Es la mateixa pregunta, ja que la riquesa es justarnent coses, coses
que incorporen un valor d'Os 1, en el capitalisme, un valor de canvi.
La pregunta explicita de Marx es la segUent: d'on ve en darrer terme
la riquesa? Aquest -en darrer terme" coincideix amb -en primer
Hoc.: per que arriba a ser la cosa que anomenem valor diis, sense
importar-ne les possibles modalitats i variacions? Senyalar les seves
-fonts.> es indicar el -primer punt" des del qual esdeve la riquesa:
es mostrar el principi del seu esser o existencia. En un sentit
paraldel, el famOs primer capItol d'El Capital preguntarO: que es la
mercaderia?
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La rigorosa equivalencia de la interrogacro va acompanyada,
tanmateix, de respostes essencialment diferents. Si la resposta que
esgota el per que? remetia, a AristOtil, a la doctrina de les quatre
causes, a Marx sOn a penes dos els principis: treball i nattra. Es
dOna compte a bastament de la "coseltat de la cosa anomenada
riquesa remetent al treball i a la natura. Ara be, el treball compren
tant els instruments de producci6 corn el procés productiu en clue
aquests instruments troben el seu curs. Llavors, en un sentit ampli,
el treball es tecnologia. L'antiga techné grega troba la seva con-
trapartida en el treball concebut corn tecnologia. A AristOtil, segons
hem vist, la techné i la physis s6n intercanviables des del punt de
vista de la seva contribuci6 al per que? de la cosa. A Marx, no nornés
no sOn intercanviables sine que assumeixen posicions fins a cert
punt oposades. A més, i aixO es crucial, el seu paper respecte de
l'esser de la riquesa es essencialment dient al que correspondria
a la techné o a la physis. Perque si aquestes no contribuien en res
a la substancia quant a ésser, l'esser de la riquesa -el seu valor
d'Os- és precisament la unib de treball i natura.

Per& qué és la uniO de treball i natura? No ens ha de sorprendre
que trobem aqui un segon aspecte d'allb impensat a la Critica al
Programa Gotha. Perqué sr la nociO de font se sostreu a la con-
ceptualitzaci6 corn elle que possibilita tota critica, és que podria
succeir quelcom de diferent respecte de la relacid entre les dues
fonts de lAuesa? Quina mena de relacid les uneix? Quina es l'essencia
d'aquesta relacie? Que aquesta pregunta no es problematitzi no vol
dir que hagi estat resolta. De passada, i completament immers en
la seva critica de les societats de classe, Marx es refereix al -condi-
cionament natural del treball" (idem). De la substituthilitat de techne
i physis, es passa a comprendre la natura corn a condicid del treball.

A clue respon aquest canvi conceptual? De quina manera ens
ofereix una via d'acces al concepte modern de la natura? Es que
sobreviu quelcom de l'antiga classificaci6 de les causes formal,
final, material i eficient del nou llenguatge de -trebalk i "nature"?

III. Una petita fenomenologia de la tecnologia moderna

La transformacid conceptual que hem vingut rastrejant sembla
poca cosa més que aixO: un reajustament conceptual", sense que
sigui irnmediatarnent evident el significat concret que pogues tenir
per la manera en que es revela la nature a un home modern capficat
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en les seves multiples activitats El contrast entre la techne grega
i el treball com a tecnologia encara no aconsegueix traspassar el
nivell de Habstracció". Ara voldria mostrar de quina manera aquest
canvi conceptual dibuixa amb precisib el canvi que ha fet possible
activitats tan «concretes" corn la ciencia i la tecnologia modernes.
Es tracta, doncs, d'emprendre una -fenomenologia", una descripciO
concreta d'allô que entenem per materialitzaciO de la natura. Amb
aquest propOsit, compararem l'agricultura tradicional amb l'agroindOstria
contemporania. La nostra interrogaciO se circumscriu a un sol punt:
Quina és la diferencia essencial entre l'una i l'altra?

Per descomptat, nornés es pot comencar a buscar si se sap per
endavant elk!) que es busca. PerO aixb comporta una decisid previa
sobre allO que no es busca. Negativament, la diferencia no es
manifesta en que l'agroindOstria posseeix una gran quantitat d'eines
-els tractors, les maquines de segar i batre, les fabriques automa-
titzades de conserves- que eren completament estranyes als sis-
temes tradicionals de conreu. Tampoc no consisteix en els canvis
vertiginosos que experimenta gairebe a diari l'agroinclUstria contem-
porania davant de metodes de conreu que es van mantenir iguals
durant mil-lenis. No és la major complexitat del proces, ni les di-
ferencies exponencials de producciO i eficibncia que van de l'agricultura
tradicional al que presenciem als nostres dies. Si be en tot plegat
es fa visible la diferencia que busquem, no la defineix corn a tal.
La maquinaria, els pesticides, l'enginye,la genetica, en sOn a penes
la consequencia i, millor, la ratio cognoscendi d'allO que busquem.
Positivament, i a la Ilum del que hem exposat anteriorment, és clar
que anem a la recerca de dos conceptes de realitat irreductibles.
Expressat d'una manera menys tecnica, es tracta de precisar un
canvi d'actitud o, si es vol, de captar la diferent mirada que Ilancen
el pages d'antany i l'agrOnom dels nostres dies sobre un camp de
conreu encara erm. En resum, i per tornar a la nostra definiciO de
la racionalitat, de l'una a l'altra van diferents comprensions de la
relació humana amb la realitat. Es aquesta la -diferencia essencial-
que se'ns ha de reveler en una descripciO concreta de l'agricultura
tradicional i l'agroindOstria contemporania. Es Iracta, finalment. de
connectar aquest petit exercici fenomenolOgic amb les considera-
cions de l'apartat anterior mostrant corn les diferents respostes
d'AristOtil i de Marx a la pregunta que es una cosa? esbossen arnb
ma ferma aquestes dues ontologies contraposades."

(b) Vegeu M (1990) Frage nach der lechnik-. a vottratio cud
Ardrratze Ner.,ke pp 9 Mr I BLUMEN1,1_11U. H (19))1) -Nachalrewny der Hahn
/or yottte,,curchlt, der !dee der; ,,ellln0letira hen Meitxlcult- A Witklu hAviton cr 1
denOn Mr b13n Siccliqaii Reclam PP 103 t ,iquestl, (10,; deticrt
molt lyr, )aqUIP!. rrequerils
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Comencem per l'agricultura tradicional Si volguessim captar
d'un sol cop all() que l'especifica, es podria dir que la seva actitud
fonamental Os d'assentiment. Amb aix6 no dic que en Ilaurar els
camps el pages «assenteix» a la natura mitjançant un acte conscient
o reflexiu. No es tracta d'una «decisiO» que, corn a tal, tambe hagues
pogut tenir el signe oposat, Os a dir, una «negaci6». L'assentiment
a que em refereixo precedeix tota consciencia sobre l'acivaciO o
la no actuaci6. Quan el pages sembra les Ilavors de blat, després
de Ilaurar el guaret, enten que el seu ofici propi consisteix a enretirar
els obstacles que podrien impedir el proces de maduraci6 pr6pia
de la flavor. Sembrar i conrear Os deixar clue el creixement del blat
segueixi el seu propi proces. Des de si mateixa, la natura dicta all()
que l'agricultor ha de fer. Aixi, per exemple, les estacions o els
periodes de pluja i sequera determinen l'oportunitat de la sembra
i de la collita. Allo que creix, corn creix i quan creix es quelcom
donat per endavant a l'agricultor, quelcom sobre el qual no hi ha
possibilitat de decisi6 per part seva. Nornes decideix les alternatives
que se li obren des de la natura, per6 el que es possible es afer
d'aquesta, quelcom que el pages es troba i que circumscriu la seva
actuaci6. Per aix6, i corn a index de la seva actitud fonamental, en
la sembra i en el conreu el pages assenteix, expressa el seu assen-
timent a una nature que es tal i corn ella es presenta; a una natura
que, en la seva pura essencia, este dotada d'un poder de conven-
cirnent absolut, indestructible. Es per aix6 que l'assentirnent al qual
em refereixo no Os una «decisi6» sin6 que antecedeix tota possible
decisi6 sobre la sembra i la collita que pogues prendre el pages.
No es qUestib, Ilavors, que la inarnovibilitat de l'agricultura tradi-
cional sigui el seu rang distintiu; ben al contrari, aquesta dada
empirica nornes s'explica a partir d'una actitud que precedeix alit)
que Os empiric i el constitueix corn a tal, es a dir, una metatisica.
Per expressar-ho d'una altra manera, l'essencial es que no hi ha
distancia entre home i mOn natural; la producciO de l'agricultor es
re-producciO, la repetici6 mil.lenaria d'un mOn irrefragable en la
seva pura presencia, un mOn que en la seva evidencia absolute
determina per endavant all() que este permes a l'home.

A la Fisica, AristOtil observe que 'd'art en alguns casos complete
allO que la natura no pot portar a terrne, i en altres imita la nature-
(199a15). Aquest cornentari resurn de manera exemplar el que venim
dient sobre ['agriculture tradicional. Perque la imitaci6 de la nature,
la seva mimesi, deixa veure que l'activitat de sernbra i de conreu
del pages, la seva techne, Os essencialment repetitive d'un m6n pre-
existent. AristOtil expressa aixi el carector tautolOgic del treball de
l'agricultor; «tal corn succeeix en ram& si res no interfereix...»
(199a10-11). L'absencia de distancia entre home i mOn natural,
constitutive de l'agricultura tradicional, troba la seva forrnulaci6
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paradigmatica en el comentari que una casa... hagues estat una
cosa feta per la natura (physis), hagues estat feta de la mateixa
manera que ara per l'art (techne); i si les coses fetes per la natura
fossin fetes no nomes per aquesta, sin6 tambe per l'art, arribarien
a ser de la mateixa manera que per la nature', (199a12-15). Doncs
be, la referencia a <arribar a ser ens remet de nou a la pregunta
ontologica que es una cosa i corn arriba a ser?Deiem que l'assentiment
del pages s'expressava en que la sembra i el conreu nornes tenen
per objecte deixar que el creixement del blat segueixi el seu propi
proces. El pages Onicament pose en moviment un proces de ges-
taci6 i despres vigila que els obstacles externs no irnpedeixen un
proces de maduraci6 que es desenvolupa a partir de si mateix.
AristOtil expressa aixO amb gran precisi6 en senyalar que la techne
(i la physis) es l'agent que pose en moviment un esdevenir subs-
tancial, per6 que el resultat d'aquest proces d'espiga de blat o la
cadira- no deu res del seu esser a aquesta activitat. La .coseItat.,
de la cosa es resol en la unit!, de forma i materia. En el Ilenguatge
de la metafisica, dir que la techne es causa "eficient,, i no "formal"
de la cosa es reconeixer que l'home no contribueix gens a la realitat
d'all6 real, que la reprodueix. Per aixO, la resposta que ofereix
Arist6til a la pregunta qué es una cosa? eleva a conceptes allO que
l'agricultor tradicional ja sap sobre l'espiga de blat que espera veure
madurar. En senyalar que la techne recull i posa en rnarxa la causa
formal, la causa material i la causa final per les quals esdeve una
substéncia, expressa filosOficament l'assentiment a una realitat que
es caracteritza per la seva immediatesa i pel seu poder de con-
venciment invencible.

Passem a l'agroindOstria contemporania. Recordem que no son
ni els tractors ni els pesticides. no sOn ni els pronOstics meteoro-
lOgics ni l'enginyeria genetica alit) que distingeix l'agroinclOstria de
l'agricultura tradicional. L'agrOnom modern no fa ni "rries,, ni "minor"
el que de tota manera ja feia el pages: fa quelcom de diterent. (Due
fa? Considerem un exemple quotidia de l'agroindüstria: el conreu
en hivernacles Amb les seves marquesines i la calefacci6 eléctrica,
l'hivernacle crea un ambient propici per al conreu continual de fruita
i verdure L'agricultura tradicional no va disposer mai d'hivernacles
perque, entre d'altres coses, no coneixia l'energia electrica Pert)
no vol dir que n'haguessin tingut,, tambe haurien pogut desen-
volupar un hivernacle. Per fer servir una expressi6 moderna, el
problema no es de know-how Perque, per molt paradoxal que soni.
es tipic de la modernitat que puguern invertir l'ordre -causal" amb
igual dret: un hivernacle exigeix que hi hagi una cosa corn energia
electrica. Si be cronolOgicarnent l'energia electrica arriba "abans-
que l'hivernacle, el tipus d'actitud que motive la invencib i la cons-
trucci6 de l'hivernacle Os anterior. essenc.alrnent considerat. al
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descobriment i a l'aplicacia de l'electricitat. El mateix es pot dir de
tot el patrimoni instrumental i cognoscitiu amb qub se'ns dOna a
coneixer empiricarnent l'agroinclOstria moderna. Quina mena d'actitud
Os aquesta? Corn es distingeix d'all6 que fa l'agricultor tradicional?

En permetre el conreu de fruita i verdure tot l'any, l'hivernacle
se sostreu a les estacions o a les temporadeb de pluja i sequera.
En crear condicions controlades d'humitat i temperatura, l'hivernacle
allla el conren de les inclemencies del temps. Diem que crea condicions
"artificials- de conreu, i certament Os correcte. Pere) aqui, novament,
allot artificial Os indici mes que explicacia. Enfront de l'assentiment
del pages tradicional, l'essencial en l'actitud de l'agranom moaarn
Os una negativitat radical. Tampoc aqui no es tracta d'un que
podria igualment transformar-se en un ni es el resultat d'una
decisi6. Es mes aviat una actitud davant del man natural en que
aquest es despossell del seu caracter definitiu. La mirada de l'agronom
Os negativa en un sentit particular: suspan el poder v;nculant de
la natura. 0. el que es el mateix, all6 que existeix tal corn es
manifesia des de si mateix, ha perdut el seu poder parsuasiu. AII6
que semblava definitiu de sobte se'ns descobreix corn elle) que, tot
existint, pot ser d'una altra manera de corn es. En altres paraules,
l'hivernacle opera una distanciaciO entre home i rr 6n natural. Es
index de la seva insubordinaciO. Fent servir un neolcgisme podriern
dir que en aquesta nova actitud la nature se'ns descobreix corn a
<,facticitat", bs a dir, corn all6 que rnerament existeix, per6 que ha
perdut el seu estatut de realitat absolute i vinculart.

Ara be, que significa metafisicarnent aquesta transforrnaci6 que
va de l'assentirnent a la negativitat? Quin canvi va de la techne a
la tecnologia de l'hivernacle? L'agroindOstria moderna no Os nombs
un ordenarnent mes oavancat" o "complex" de la natura del que
desplega el treballador del camp. El que es distintiu no es merament
l'ordenament, sin6 que l'agroinclOstria revela la nature corn alit'
ordenable corn a tal. Per al pages, ben al contrari, la natura es la
que ordena. La perdua del valor vinculant del m6n natural irnplica
que aquest ja no determina el que es possible des de si, sinb que
Os rnes aviat all6 determinable, all() que, mitjancant l'activitat de
l'home, pot amber a ser d'ura altra rnanera. El que fa possible
l'hivernacle Os la pre-comprensia de la natura corn a determinabi-
litat. Doncs be, -determinabilitat- és justarnent el significat que la
metalisica atribueix al concepte de matOria. L'agroindOstria
terialitza- la natura pel let de suspendre l'obligatorietat que aquesta
tenia per a lesser hurna descobrint-la corn allb ,tmerarnent existent-.
corn allo que serveix de punt de partida o condicio de l'activitat
hurnana Perla aim.) era precisanient el que ens havia ensenyat Marx
la natur es "condicia.. del treball. Dir que la natura es font de la
nquesa s reconeixer-la corn la seva causa material. Perb. clue Os.
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Ilavors, el treball? La tecnologia agroindustrial, derem, descobreix
la natura corn allo determinable, alio ordenable El tornaquet d'hivernacle
no es el mateix tomaquet que conrea l'agricultor tradicional. Si
l'activitat del segon venia determinada per 06 que estava donat
per endavant, l'agronom, en canvi, determina el corn, el quan i el
quant del tomaquet. A la determinabilitat de la natura correspon la
determinacid de la tecnologia agroindustrial. Doncs be, determi-
hack"). es el significat que la metafisica atribueix al concepte de
forma. El treball és "font', de la riquesa corn a la seva causa formal.
A AristOtil, la cosa o la substancia es la uni6 de forma i materia:
Fr mateix ens diu Marx quan veu en la riquesa la un;6 de treball
i natura. Corn en la metafisica antiga, tarnbe en la metafisica moderna
la cosa es la unió de forrna i materia. Per6 en fer de l'activitat humana
una causa formal, Marx hi reconeix una productivitat ontolergica
prOpia. De la reproducci6 del mon pre-existent es passa al reco-
neixement que vivim en un dels mens possibles, un m6n que serveix
corn a condici6 material de l'activitat productora d'una realitat nova,
nova corn a irreductible a 06 que aquest mon ofereix de si mateix.

IV. La idea d'una filosofia transcendental

Aquesta curta fenomenologia de l'agricultura tradicional i l'agroin-
dOstria contemporania apuntava a assolir una descripcie concreta
del significat de l'afirmacier que la ra6 moderna materralitza la natura
En aquesta tercera i darrera part de l'exposicre, voldria enfocar de
mes a prop el concepte de rab que es desprén de les nostres analisrs
anteriors. Segons la nostra definiciO inicial, la ra6 moderna és una
particular relaci6 de l'esser huma amb la realitat. En qua consisteix
pr6piament aquesta relaciO corn a tal?

Tornem a l'exemple de l'hivernacle i el seu contrast arnb l'agricultura
tradicional. Essencialment considerat, el canvi que va d'un cas a
l'altre consisteix en una certa inversiO d'actituds. La sembra i el
conreu del pages tradicional venen determinats per la natura en el
corn. el quan i el quant. L'agrenom modern, en canvi, determina des
de r per ell mateix aquests aspectes La soya és una activitat
ontolegicarnent productiva, no meramont la reproducer() d'una rea-
litat pre-existent Que rinplica aquesta inversiti? Si mirern detalla-
dament. podern abstreure. encara que sigur analiticarnent. dos movirnents
separats pore interconnectats. En efecte, la sembra I el conreu en
un hivernacle involucren dos passos conceptualment successius,
encara que temporalrnent sirnultanis Primer suspen el car8cter defi-
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nitiu amb qué es presenta el mon natural En el nostre example, es
tracta de negar que les estacions I el temps siguin determinants
de les condicions i l'oportunitat de la sembra i el conreu. Aquest
primer moment bs destructiu. Que significa aqui -destrucci6.? De
quina manera Os -destructiu- el conreu en un hivernacle? Fenome-
nolOgicament, podriem caracteritzar-ho de la manera seguent: Os
un distanciament-que-nega-el-poder-vinculant-d'a116-existent. El terminus
ad quem d'aquest primer movirnent Os la revelaci6 de la natura corn
a determinabilitat o ordenabilitat: matbria. Aix6 empata amb el que
anotava al comencament de l'exposiciO: la destrucci6 de la natura
que presenciem en la tecno-ciencia moderna Os una manifestaci6
secundaria d'aquesta -destrucciO- mes radical; nornés perque i

quan l'home suspen el poder vinculant del rriOn natural, que se li

descobreix en aquesta destrucci6 primordial corn all() merament
existent i mancat d'obligatorietat prOpia, s'albira la modernitat prOpia
a la destrucci6 dels boscos. Per6 fins i tot a la conservaci6 -la
creaci6 d'una reserva natural- antecedeix una destrucci6 en aquest
sentit radical. Ja que -reservar- un terreny amb la seva flora i amb
la seva fauna protegint-lo de la incursid de l'home Os una ordre o
determinaciO conscient de l'home qua suposa la prOvia ordenabilitat
o deterrninabilitat del que es posa en ordre.

Per6 en aquest moment destructiu el segueix un segon pas
constructiu. La cita de Marx a la Critica del Programa Gotha ja ens
ho deia: el treball esta naturalment condicionat. La reducci6 d'all6
que es presentava corn a obligatori a all() -merament- existent, fa
d'aquest la condici6 per a una activitat realitzadora. Ja ho hem dit:
la sembra i el conreu a l'hivernacle s6n productius, no merament
reproductius. A la determinabilitat del m6n natural succeeix la seva
determinacid per l'home. El terminus ad quem d'aquest segon moviment
es la -cosa-, el producte que te la seva causa formal en l'activitat
de l'home. Podriem acoblar aquests dos moments, el destructiu i

el constructiu, en una sola fOrmula: un distanciarnent-que-materia-
litza-allb-existent-amb-mires-a-la-realitzaci6-d'un-producte-nou. Aquesta
caracteritzaciO fenomenolOgica d'all6 que fa possible la sembra i
el conreu en un hivernacle Os l'essencia de la ra6 moderna. Ja que
la materialitzaci6 de la natura fa d'ella la condici6 d'una activitat
realitzadora, d'una relaci6 productiva de l'esser hurna amb la rea-
litat. Per aix6, la noci6 de -producte- te un significat ontoldgic en
la fOrmula precedent; senyala que la -coseltat- de la cosa Os la
uni6 de materia (allO determinable) I forma (determinaci6). Quin
significat tenen aquests dos moments constitutius de la ra6 moder-
na? El lector de la FonamentaciO de la metafisica dels costums hi
reconeixera and que Kant anomenava el signiticat negatiu i positiu
de la Ilibertat. Negativament, la llibertat consisteix en la capacitat
de la voluntat d'actuar amb mdependencia de causes estranyes que
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la determinen- 6 Positivament, es la capacitat de la voluntat de
determinar-(se), de ser causa formal. Certament, Kant es referia a
la Ilibertat constitutiva de la praxi Otica, no a la tecnologia ni a la
teoria que fan possible l'hivernacle i l'agroinclOstria en la seva
totalitat. Parc!) el que hi diu serveix per a la ra6 moderna en general.
Tambe la tecnologia i la teoria modernes despleguen aquest con-
cepte de la Ilibertat, i de manera encara mes portentosa. Perque
si la Ilibertat es un postulat, el Faktum" de la praxi, pel que fa a
la teoria i a la tecnologia de la modernitat es, en canvi, un "concepte
de l'experiencia».

Hem intentat copsar l'essencia d'aquesta actitud o "mirada» de
l'agroindüstria conternporania amb el concepte de distanciament.
Per la seva banda, qua es l'essencia d'aquest distanciament? Critica.
En el seu sentit prirnari, criticar as prendre distancia envers quel-
corn. La mirada de l'agronorn, que anticipa l'hivernacle a construir
en un camp de conreu, es critica en aquest sentit fonarnental. Per6
no as nornes la mirada de l'agroincitistria: as tambe la mirada de
l'economista davant d'una situaci6 d'atur perllongat i rnassiu. Podria
mostrar-se, encara que fer-ho ens allunyaria del nostre cami, que
la materialitzaci6 de la societat es la condici6 de possibilitat de
l'economia de l'estat de benestar. Ni se circurnscriu la critica al
dornini de la tecnologia en els seus ambits natural i social. Quan
Marx afegeix al Capital el subtitol "Critica de l'econornia politica-,
el concepte de critica que fa servir es un i el mateix que guia
l'economista i l'agronom. Suspenent la "naturalitat- del capitalisme,
es a dir, el seu aparent caracter necessari, el treball del te6ric critic
es obrir el carni a la realitzacid d'una societat nova. Tarnbe aqui,
la noci6 rnoderna d'utopia nornes es pot cornprendre a partir de la
resposta moderna a la pregunta per la cosa: un distanciament-que-
materialitza-allb-existent-arnb-rnires-a-la-realitzaci6-d'un-producte-
nou.' Praxi, teoria i tecnologia sbn modalitats de la ra6 concebuda
corn a critica.

La primera part de la Introducci6 de la prirnera edici6 de Critica
de la rad pura porta corn a encapcalarnent el titol "Idea de la filosofia
transcendental-. La seva prirnera frase diu "L'experiencia es sans
dubte el primer producte sorgit del nostre entenirnent quan aquest
elabora la rnateria bruta de les impressions sensibles Tot i que
Kant s'ocupa aqui de l'experiencia. de l'experiencia de la natura

(ti) KANT I (1983) Grundloyen zur Metaphysik der Sitter; BA 97. a Werke W
Weischedel (editor) ')arinstar11 Wissenschafthche Buctigesellsr haft vol

I 7) yegeu el met, Welfare dnd Enlighteronen1 An Enquiry into the Rational foundation:,
of de Welfdro Statv ..ovaina Leuven University Press (en prelosa)

(8) KANT I Kral', der r nnein Verninin A 1 a op vol 3
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tal corn aquesta es descobreix a la fisica classica, la frase enclou
en la seva totalitat la resposta moderna a la pregunta qua Os un
cos, perque l'experiencia apareix corn el producte en qué s'uneixen
les formes de l'enteniment i la materia de la sensibilitat. Ara be.
l'enteniment, font formal de l'experiencia, es deixa resumir, en alle
que Ii as essencial, sota l'expressie Ich denke, Jo penso: ego cogito.
En la sensibilitat, font material de l'experiencia, es fa present ['axis-
tencia: sum. Ego cogito sum. La materialitzacie de la natura es la
ratio cognoscendi del cogito: aquest Os la ratio essendi de la ma-
terialitzacie de la natura operada a diari a la teoria i a la tecnologia
contemporanies.

Acabern. Hem pres corn a punt de partida per a una exploracie
del concepte modern de la natura la Critica al Programa Gotha, en
que Marx fa referencia a la natura com a la -condició- del treball.
Tanmateix. des d'una altra perspectiva es un punt d'arribada, el
precipitat filosefic tarda d'una transformacie en l'autocomprensie de
l'esser huma que va des de l'Edat Mitjana fins a la modernitat. La
paraula -condicie-, tan innecua en aparenga. cristal.litza l'essencial
d'aquesta transformacie. Perque a l'alba de la modernitat l'home
s'interpreta a si mateix de manera negativa i positiva enfront del
concepte limit de la creatio ex nihilo del Deu escolastic: negativa-
ment. corn a no-creador, Os a dir, condicionat en la seva activitat
per una materia donada per endavant; positivament. corn a produc-
tor, és a dir, corn a proveIclor de la forma d'alle que realitza en la
seva activitat Sense saber-ho, quan Marx parla del -condiciona-
ment natural del treball-, promou aquesta doble interpretacie de
la paraula alle que l'horne no crea ni pot crear des de
si, allO que perrnet la seva activitat productora. Enfront de l'omni-
potencia del causa Sw, la finitud del subjecte es resol en el reco-
neixement que depen d'una materia donada. no nomes per co-
menoar la seva activitat. sine per continuar-la. Pere encara que el
subjecte no sigui merament la secularitzacio del Nu escolastic, en
un aspecte essencial si que Os un alter del: s'interpreta a si mateix
corn a -font- de l'esser en el sentit de la seva causa formal. La seva
dependencia, que deu a una existencia que Ii ve donada, es morigera
amb la interpretacie d'aquesta corn a -mera- existencia, corn una
condicie material desprovekia d'un poder vinculant propi pel que
fa a l'activitat forrnadora del subjecte. Potser el desti tragic de l'home
modern es ni poder retornar a la immediatesa que impliquen me-
tafores corn ara Ia -terra mare- ni poder desfer-se. segons sembla.
de la pretonsio oculta d'uMmtud que dosploqa continuament en la
matenalitzacid de la natura
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El aserto de que la natu-
raleza se le descubre al
hombre moderno como
-materia., encierra una
cierta paradoja de una
parte, la -matena- es un
concepto limite: aquello
que situado mas alla de
lo pensable y articulable,
designa lo que nos es
mes lejano De otra par-
te. la materialidad de la
naturaleza es lo que nos
es mes cercano y fami-
liar como hombres mo-
demos. aquello que no
necesita explicacien y
que constauye el presu-
puesto autoevidente de
la raze', modema De
aqui la histondicidad de
la pregunta e,Qu8 es la
razdn rnoderna? El art,-
culo -trabaja- la relaci-
On entre estas dos pre-
guntas de rnanera circu-
lar Si una descripciOn
de las actividades en
que el hombre materiali-
ze la naturaleza nos per-
trite cuno7er lo que sig.
nifica la razOn moderna,
este se nos descubre
como una ontologia par
ticular que determine y
gobierna esas formes de
actuar histOricamente
ineditas Este reflexiOn
es desarrollada en fres
pesos Inicialmente, se
ofrece una caracteriza
o'er; preliminer del con
cepto moderno de la la-
turaieza a partir de la
Critica del Programa
Gotha de Mars Luego
se presents una -peque-
na fenomenologiaii corn-
parafiva de la agriculture
tradicional y Ia agroin-
dustria contemporanea
Por ultimo se indica i'O-
nlo la mafeltalt.'actOo cfc
la naturaleza encuentrd
su fundament:R:1On onto
foatra en lo quo hant
ildmo la de la filo
solo trascendentarii
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Abstracts

L'assertion selon laquelle
la nature apparait a l'hom-
me moderne en tent que

matiere renferme un
certain paradoxe d'une
part, la - matiere - est
un concept limite. ce
qui. situe au-dela du
pensable et de rani-
culable. designe ce qui
nous est le plus lointain
d'autre part. la material,-
te de la nature est ce
qui nous est le plus pro-
che et familier en tanf
Clu'hommes modernes. ce
qui ne demande pas
d'explication et qui cons-
htue le presuppose evi-
dent de la raison moder-
ne D'ou l'historicite de
la question Ou'est-ce
que la raison moder-
ne L'article etudie le
rapport entre ces deux
questions de maniere
circulaire Si une des-
cription des activites
dans lesquelles l'homme
materialise la nature
nous permet dP z-nrn-
prendre ce que signifie
fa raison moderne, cello-
ci nous apparel( comme
une ontologie particuliere
qui determine et gouver-
ne ces facons d'agir
historiquement inedites
Cette re/lesion est deve-
loppee en trois temps
Nous avons tout d'abord
une caractensation prOl,
mtnatre du concept mo-
derne de la nature a
partir de la Critique du
programme de Gotha de
Marx Vient ensuite une
-petite phenomenolog:e..
comparative de l'agriculi
lure traditionnelle et do
ragroindustrie contempo
rain(' II est entin epli
(jul. ( ornmonf I,i matOht,i
lisation de la nature
trouve ties tondemmits
ontologiques dans ce
quo hant a ppele
..Idee de 10 philosophic

transcenucntale.

#

The claim that nature is
discovered by modern
man as -matter.. con-
tains a certain paradox
on the one hand. -mat-
;er- is an extreme con-
cept which, beyond what
can be thought or articu-
lated. designates what is
farthest from us, on the
other, the materialness
of nature is what is clo-
sest and most familiar to
us as modern men, what
needs no explanation
and constitutes the set/-
evident presupposition of
modern reason Hence
the historicity of the
question -what is mo-
dern reason?. The arti-
cle -works on- the rela-
tion between those two
questions in a circular
manner If a description
of the activities in which
man materialises nature
allows us to discover
what modern reason
means, it is revealed to
us as a particular ontolo-
gy which determines and
governs those forms of
acting which are unpre-
cedented in history This
reflection is developed in
three stages Initially,
there is a preliminary
characterisation of the
modern concept of natu-
re starting from Marx's
Critique of the Gotha
Programme Then there
is a -brief comparative
phenomenology- of fled,-
(tonal agriculture arid
contemporary agroindus.
try Lastly there is a
demonstration of how the
materialisation of nature
finds its ontological ba-
515 rn what Kant called

idea of lratir.(on
dyntal phtl060p4"
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Temps d'Educació, 14 2n semestre, 1995

MI !lora de la qualitat d'ensenyament: un estudl
sobre el cHma d'aprenentatge
Angel Forner*

Introducció

Des de fa temps es treballa per coneixer quines poden ser les
caracteristiques del medi escolar que tenen una incidencia signi-
ficative en el desenvolupament cognitiu i en el rendiment escolar
dels alumnes. Majoriteriament, per6, es tracta d'estudis realitzats
per psic6legs, ja que, curiosament, sari escasses les investigacions
efectuades sobre aquest tema pels mateixos educadors.

En el medi escolar s'ha reconegut un conjunt de variables contex-
tuals que tenen una influencia decisive en els aprenentatges dels
estudiants i tambe en l'activitat docent dels professors. Cal posar
de relleu la importencia que s'atorga a les variables contextuals a
l'hora de fer les previsions dels objectius (aprenentatges) que qualsevol
organitzaci6 (educative) preten assolir. Habitualment es designa
aquest conjunt de variables amb l'expressi6 de «clime»: clime de
la instituci6 (de l'organitzaci6, del centre) i clime d'aprenentatge.

Per tant, ens estem referint a aquelles caracteristiques externes
a les aptituds dels alumnes que afecten les seves actituds, que
abasten des de les condicions ambientals, l'organitzaci6 del centre
educatiu, fins a les caracteristiques professionals dels docents, els
recursos didactics, la gesti6 de la classe, i tambe les relacions entre
els estudiants, la predisposici6 a la cooperaci6, els treballs en
equip, l'autonomia dels alumnes respecte dels professors, etc. De
tal manera que es perfilen dos grans tipus d'estudis sobre el clime
educatiu, els estudis sobre el clime d'aprenentatge i els estudis
sobre el clime de les organitzacions. En aquesta ocasi6 ens ocupem

Angel Forner es catedratic d'EU del Deparlament de Metocles d'InvestigaciO
Diagnostic en Educacie de la Universitet do Barcelona i treballa en forrnacie inicial
del professorat I sobre el desenvolupament professional dels docents El seu article
riles recent es "El desenvolupament professional dels docents des de la perspective
del professorat... Temps d'EducaciO. num 11

Adreça professional Departament de Metodes dlnvestigaciO DiagnOstic en Edu-
came Escola Universiterie de ForrnaciO del Professorat d'EGB Universitet de Barce-
lona Melcior de Palau. 140 08014 Barcelona
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d'un conjunt d'elernents que caracteritzen la situacib en qué es
desenvolupen els processes d'ensenyament/aprerentatge, I que
denominem clime d'aprenentatge (CA), que té una estreta relacia
amb les actituds dels estudiants i, conseguentment, amb l'estimul
el desenvolupament de les seves aptituds i del i:endiment escolar.

El concepte de CA no 6s facil de definir perquè correspon a una
condicia emotiva on es barregen diverses caracteristiques contex-
tuals projectades i percebudes per aquells que es troben en el medi
escclar (Anderson, 1985). Aix() fa que no hi hagi un acord unanime
sobre quins sbn els elements que constitueixen el CA i en quina
mesura intervenen sobre els fets educatius, tot i que sempre s'apunta
a elements o components psicolagics, socials i del propi context
escolar: la classe, l'escola, les assignatures, etc. (Fernandez Diez
i Asensio Munoz, 1989, 1993).

En aquest sentit, hem revisat estudis d'Epstein (1981, 1983),
Tarnir (1975) i Walberg (1969) que han dernostrat la clara incidencia
del CA sobre l'adquisicia d'habilitats per part dels alumnes. També
Rutter (1984), Moos i Trickett (1978), i Walberg (1972, 1979), entre
d'altres autors, han analitzat la relacid entre el CA i el nivell de
satisfaccia dels alumnes a través de les taxes d'abandonament
escolar, d'absentisme o dels index de delinquencia.

D'altres estudis (Comeau, Goupil i Michaud, 1990) han tractat
de trobar relacions entre aspectes més puntuals i tot ocupant-se
de comparar les percepcions i els desigsrelatius al CA dels alumnes
dels professors, han destacat com les percepcions dels professors

sbn, habitualment, més positives que no pas les dels alumnes: en
canvi. els desigs sobre el CA sari molt similars en professors i

alumnes. TambO han estudiat les diferéncies entre alumnes nois i

alumnes noies i han apreciat que els desigs per part de les alumnes
son sempre superiors. de manera significativa, a les percepcions
en els diferents components que caracteritzen el CA, i aquests
autors interpreten aquest fet corn un desig d'una major exigencia,
a d'un menor conformisme, per part de les noies, una q0estia
confirmada per estudis recents. Igualment, les diferencies entre
alumnes de diferent nivell-curs, en el cas d'alumnes de secundaria.
indiquen que en la mesura que progressen a cursos superiors
manifesten una percepcia més negativa del CA i. en molts casos.
de forma sirnultarna un augment dels desigs en aquest sentit De
les dif °reticles entre alurnnes sense chi Icultals d'aprenentatgo
alumnes amb dificultats. podem destac.ar el menor desig de rela-
mons interpersonals en alunmes amb dificultats d'aprenentatoe en
cornparacio amb els de rendiment normal 1, per tant, es troben
immersos en una situamo escolar rnenys estimulant I satisfactoria.
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Actualrnent es considera el CA corn una variable intervment, una
variable rnitjancera sobre la qual es possible d'intervenir a fi i efecte
d'afavorir l'aprenentatge (Biddle, 1970; Bourke, 1985; Brookover.
1982; Keefe, Kelley I Miller, 1985).

Els estudiants es mostren critics amb els professors i les situa-
cions educatives Sovint opinen que els professors assurneixen el
rol social d'un instructor-controlador i no pas el de collaborador-
facilitador dels aprenentatges. lgualrnent. es constata corn la relacib
educativa este més condicionada per l'organització del temps i de
la tasca del professor que no pas per les necessitats dels estudiants
(Postic, 1988. 1992).

Weinstein (1983) indica corn la major part dels estudiants frn-
cassats afirrnen que se sentien banda de l'escola, que tenien
la irnpressiô de "no encaixar en el sistema escolar. Aquests estu-
diants insisteixen en els pocs contactes personals que rnantenien
arnb els professors i els seus cornpanys de classe. Es posa de
manifest, doncs, que la relaciO pedagógica acosturna a ser el centre
de les preocupacions dels joves que abandonen o fracassen en
l'ensenyament secundari.

Els educadors i els investigadors tractern de comprendre les
relacions que s'estableixen entre l'entorn escolar I a rnolivaciO, el
rendirnent i la satisfaccie dels alurnnes. Seguint metodes molt di-
ferents, s'ha avaluat les conseqUencies de diverses variables sobre
el desenvoluparnent general dels estudiants: l'irnpacte dels corn-
portarnents dels professors en el rendiment dels alumnes, l'efecte
de les relacions i de les actituds entre els companys en el desen-
voluparnent global d'alurnnes, els resultats de diferents rnetodes
d'ensenyarnent sobre el rendirnent academic. Entre tots aquests
aspectes educatius. l'estudi del CA esta adquirint una popularitat

un reconeixernent notables.

Els professors hem de reconsiderar que en la relacib educative
influeix de manera efectiva el coneixement que tenim de les con-
dicions que poden millorar el CA. Cal, també, que descobrirn la
importencia que té la manera en que els alumnes ens veuen I viuen
el CA. Per als professors. coneixer les percepcions. les vivéncies
I els desigs dels alurnnes constitueix la primera otana oe les accions
a emprendie amb la hnalitat d'aludar els estudiams i situar-los en
el cami de la satisfaccio i de l'éxit La segona Napa consisteix en
l'elaboraciO de plans d'intervonctO en tuncio de la prevencio i de
la correcciO de les diferencies entre les percepcions i els desigs
dels alumnes relatius al CA

i

. ' 11471.711
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S'ha trobat nombroses relacions positives entre la progressi6 en
els aprenentatges I es percepcions dels alumnes davant diferents
dimensions del clime, relacions en el sentit de la conesi6, l'orientaci6
.c!rs objectius definits, la dernocratitzaci6, l'organització. Les fric-
. ns, l'existencia de malestar, l'apatia i la desorganitzaci6 serien
els index negatius del clime que dificultarien l'aprenentatge. Totes
aquestes consideracions vénen a justificar l'interes i les pretensions
de la nostra recerca sobre el clime d'aprenentatge.

En l'embit concret en que hem desenvolupat aquesta investigaci6
sobre el CA a l'Educaci6 Secunderia, les matematiques ocupen un
Hoc preeminent en elle que s'enten per rendiment escolar, estan molt
relacionades amb el fracas i l'abandonament escolar. Les matemati-
ques exigeixen una progressi6 intensive i constant, una acumulaci6
de coneixements i d'aprenentatges interconnectats. Les rnaterneti-
ques, pert), no suposen Onicament una activitat cognoscitiva sin6
tambe un conjunt informal d'aspectes afectius entre la materia i

l'alumne. Les experiencies dels alumnes en matematiques compor-
ten, corn en qualsevol cas, l'apanci6 de components afectius en el
sentit d'una atracci6 i sirnpatia o, al contrari, una repulsi6 o antipatia
!Ties o menys intensa cap a aquesta disciplina. Els estudiants que
han viscut rratiples fracassos en maternatiques desenvolupen con-
viccions d'incompetencia de cara a aquesta materia, eviten el contacte
amb aquesta discipline i manifesten actituds negatives vers les
matematiques (Claux i Tamse, 1992). Sabem que alguns estudiants
que refusen les maternatiques sovint tenen un mal record dels seus
professors i, corn a consequencia, unes actituds poc favorables vers
l'aprenentatge. Igualment s'ha trobat relacions entre la motivaci6
general dels estudiants i les seves actituds respecte les maternati-
ques (Mailloux, 1987). No hem d'oblidar les consequencies que
tenen les conviccions d'incompetencia i de fracas en rnaternatiques.
En definitive, la competencia en rnaternatiques tambe és tributeria
de la percepci6 que l'estudiant té d'aquesta discipline, de l'actitud
davant d'aquest aprenentatge i del context o clime en que s'efectua
l'aprenentatge.

Malgrat la importencia que s'atorga al CA, no disposem de prou
recerques que hagin aval ,at I comparat les percepcions i els desigs
dels alumnes en funci6 de diversos nivells d'escolaritzaci6, o de
diversos entorns secio-educatius, o per referencia a determinades
materies, etc., i molt menys d'avaluacions en el nostre context mes
prOxim. Per tot plegat, hem dut a terme aquesta recerca que té per
objectiu reaplicar parcialment una investigaci6 efectuada el 1992
al Canada relacionant les actituds vers les rnaternatiques i el clime
d'aprenentatge. A favor d'aquesta replica, comptavem amb la coin-
cidencia en arnbdues mostres (Canada-92 i Barcelona-94) d'un
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conjunt de parametres forge determinants estudiants d'educaci6
secundaria, mateixa area de cone,xement (maternatiques), nivells
sOcio-econOmic i sOcio-cultural equiparables, situaci6 sociolinguis-
tica semblant. Les finalitats eren: 1) establir el perfil del CA, per
a la mostra estudiada, que permeto revisi6 i reflexi6 per part
del professorat implicat; 2) contrastar els resultats obtinguts amb
els d'altres investigacions; 3) obrir una Ilnia d'investigaci6 sobre el
CA.

Metode

Aquesta recerca s'emmarca dins la mena d'estudis que pretenen
obtenir coneixement sobre les opinions de les persones, mitjangant
un sondeig en forma de qUestionari o inventari (survey). Es tracta,
doncs, d'estudis de caracteristiques descriptives que recapten in-
formaci6 per analitzar-la, avaluar-la i prendre decisions.

Instrument

La forma alas habitual de mesurar el CA consisteix a valorar el
biaix entre la mitjana de les percepcions i dels desigs dels individus
d'un context educatiu (Brookover, 1982), i en conseqOancia es tracta
d'una mesura col.lectiva i no individual. Per mesurar el CA es fa
servir escales d'actitud del tipus de Likert i de diferencial semantic
del tipus d'Osgood. Els instruments de mesura, en forma d'inventaris,
permeten el calcul de les mitjanes de es percepcions i dels desigs
dels alumnes d'un centre escolar, d'un grup de classes o d'una sole
classe. La gran quantitat d'elements que componen el CA i la
diversitat de contextos educatius, dificulten l'elaboraci6 d'una esca-
la normative amb qua poder comparar o contrastar la puntuaci6
obtinguda a través dels inventaris.

Existeix un nOmero relativament important d'inventaris sobre el
CA, corn el LEI (Learning Environment Inventory) o el MCI (My Class
laventory) d'Anderson (1973). el SES (School Environment Scale)
de Marjoribanks (1980), o corn el CES (Classroom Environement
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Scale) de Moos I Trickett (1974), adaptat per Fernandez Ballesteros
.985) amb el nom d'EAE (Escala de Ambiente Escolar), pubhcada

per TEA.

L'inventari que hem fet servir per aquesta investigacig consta
de cinc components que ofereixen puntuacions de les percepcions
i dels desigs dels alumnes, i permet l'elaboracig d'un perfil d'escola
o de grup-classe. Aquests perfils serveixen per establir relacions
i iniciar reflexions sobre les caracteristiques psico-socials del grup
i sobre les possibles intervencions educatives, la qual cosa cons-
titueix la utilitat més destacada dels inventaris del CA. Els estudis
sobre el CA faciliten el coneixement i l'autoconeixement dels grups
i orienten la intervencig educative dels professors. Podem, doncs,
suposar que el nivell de satisfacciO dels alumnes és inversament
proporcional a la diferbncia entre les percepcions i els desigs sobre
el clima que preval a la classe.

L'Inventari del Clime d'Aprenentatge (ICA) permet als alumnes
expressar les seves percepcions i els seus desigs sobre diferents
aspectes psico-socials de la vide de la classe. En el nostre cas,
i adoptant els criteris de la revisiO de l'ICA feta per Claux, Michaud,
Tamse i Boucher (1992) a partir de l'inventari elaborat per Comeau,
Goupil i Michaud (1989), considerem que el CA és constituIt per
cinc components.

Components del Clime dAprenentatge

El model d'ICA que hem fet servir consta de 40 preguntes en
doble sentit, l'un respecte de la percepcig del CA i l'altre respecte
del desig del CA (en el cas que hi estigueu interessats. us podem
facilitar un exemplar de l'inventari).

A cadascun dels cinc components de l'ICA corresponen 8 pre-
guntes dividides en dues series; la primera ser ie es refereix a les
percepcions de la vide de la classe, i la segona als desigs de cada
alumne sobre la vide de la classe.

Taula I. Relacid dels components del Clime d'Aprenentatge.

Factor 1. Ajuda rebuda del professor

El factor 1 descrat d'una manera general la relaci6 entre
l'ensenyant I els alumnes. l'interés del professor. la seva
disponibilitat. la manera en que aplica els reglaments. la
confianca que atorga als alumnes
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Factor 2 Gestto de classe

El factor 2 descriu corn els alumnes perceben la partici-
pacia a classe, rinteres que posen en les questions esco-
lars, els reglaments i la discipline a classe.

Factor 3: InnovaciO Pedagogica

El factor 3 es refereix a les practiques pedagegiques, a l'ori-
ginalitat i l'interes que tenen pels alumnes.

Factor 4: Importencia del treball de classe

El factor 4 permet jutjar la importancia acordada a la tasca
i als treballs escolars.

Factor 5: RelaciO entre alumnes

El factor 5 descriu les relacions entre alumnes: Es conei-
xen? Treballen plegats? Saber) cooperar?

Mostra

Durant el tercel trirnestre del curs 1993-1994, l'ICA es va repartir
a 152 estudiants de Secundthria de l'Institut Badalona VII (Barce-
lones), agrupats en 7 grups-classe.

Els estudiants provenen de diferents nivells i ordenacions de Se-
cundaria: ir i 2n de Batxillerat i 3r i 4t d'ESO

Taula 2. Mostra d'alumnes d'EducaciO Secundaria que van par-
ticipar en la recerca.

Nivell/Grup n

1r 1G5,G7 46
Batxillerat 2n /G6 17

3r /G3.G4 46

ESO 4t /G1.02 43
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AdministracK5 de l'ICA

A cadascun dels 7 grups-classe en que es va aplicar l'ICA, es
va explicar els motius de la recerca i la manera d'emplenar l'inventari.
Laplicaci6 es va fer a la prOpia aula de l'Institut i durant el temps
de la classe de maternatiques.

Ana lisi de dades

Presented(' de les dades

Aquesta presentaci6 recull els components del CA que hem
analitzat en relaci6 a la materia de maternatiques en l'Educaci6
Secunderia. D'una banda, tracta de les percepcions i dels desigs
referents al CA del conjunt total d'alumnes. I, de l'altra, de l'analisi
particular de cada grup-classe. Finalment, presentem la compa-
raci6 entre aquests resultats i els procedents del Canada-92.

Matode d'analisi de les dades

Les respostes dels estudiants a l'ICA van ser codificades per
traslladar-les a una matriu de dades que es va introduir als ordi-
nadors amb el suport del programa Statgraphics versi6 7.0. A les
respostes afirmatives (SI) els yam assignar el valor 1, i a les ne-
gatives (NO) el valor 0. Vam confeccionar taules especifiques de
dades per a cada part (percepci6/desig) de cada component del
CA, amb expressi6 de la mitjana, la mediana i la desviaci6 tipica.
Aixi, per a cada component, i per a cada part (percepci6/desig),
la puntuaci6 maxima possible de cada individu era de 8 i corresponia
a vuit eleccions de caracter afirmatiu. Les dades s'analitzen agru-
padament per a cada grup-classe i per al conjunt total de casos.

Hem efectuat les corresponents analisis de signif icaciO de la
diferencia de mitjanes entre les percepcions i els desigs pei a cada
un dels 5 components del CA, i aix6 per a cada un dels objectius
de la recerca, és a dir: per a l'analisi de les dades entre percepcions
i desigs del conjunt d'alumnes que van contester l'ICA de l'Institut
de Batxillerat Bade lona VII: per a l'analisi de les diferencies entre
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nivells d'aquests alumnes, per a l'analisi de les diferancies entre
grups, i per a l'analisi de les diferancies entre els resultats globals
que hem obtingut i els procedents d'un estudi similar al Canada-
92.

Resultats

Resultats generals

La grafica 1 ens permet de comparar les percepcions i els desigs
dels alumnes: la taula 3 recull les dades corresponents a aquesta
figura.

Grafica 1

CLIMA D'APRENENTATGE

Resultats Generals

Nude rebuda

Gesbe de ciasse

Innovacid pedagOgica

Importancia treball

Relacie entre alumnes

o a

Ej S

III DESIG

5.73
6.61

7.06

6.53

5.17
5.3

5.82

6

3,62

3,16

2

4,66

4
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Tau la 3 Resultats generals sobre el clima d'aprenentatge Dades
corresponents a Barcelona-94.

Mittana DesviaciO tipica

Ajuda rebuda percepci6 5.73 1.82
desig 6.61 *0.92

GestiO de classe percepci6 3.62 2.49
desig 7.06 *1.58

Innovacie pedagogica percepci6 3.16 2.00
desig 6.53 '1.32

Importancia treball percepci6 5.17 1.43
desig 5.30 1.70

Re facie entre alumnes percepcid 4.66 1.46
desig 5.82 '1.26

Els asteriscos indiquen diferències significatives entre la percepciO i el

desig (p<.05).

L'observacie de les dades de la grafica 1 i de la taula 4 permet
constatar que:

Els desigs dels alumnes sempre sen mes elevats que Ilurs per-
cepcions.

Els components de l'ICA on les diferéncies entre percepcions
i desigs son més destacables sOn: la gesti6 de la classe i la innova-
ci6 pedag6gica

Hi ha major acord entre els alumnes pel que fa als desigs que
no pas a les percepcions de la realitat psicosocial de la classe.

Les analisis estadistiques que han permes tracer la grafica 1

indiquen diferencies significatives, en quatre dels cinc compo-
nents del CA, entre el que es percebut i el cue es desitjat. L'excep-
ciO la trobem en el factor importancia del ti4!balh, on la diferencia
no és significative

El fet que quasi totes les diferencies siguin significatives no ha
de precipitar-nos a una interpretacie massa simple. Encara que
creguem quo el CA esta en funció inverse de les diferencies entre
les mitjanes de les percepcions i dels desigs dels alumnes, no hern
d'oblidar que certes variables en qué els alumnes estan inscrits
-corn ara l'edat. el sexe o l'ensenyament- tambe tenen incidencia
sabre aquesta relacib. D'altra banda. les diferencies entre percep-
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cions desigs poden ser degudes a moltes causes Per exemple,
poden correspondre a la realitat, a la imatge que projecten els
alumnes o al nivell d'aspiracions dels mateixos alumnes.

Amb les prevencions que cal prendre en aquestes interpretaci-
ons, presentem en oidre decreixent les diferbncies constatades
entre les mitjanes dels alumnes que hem estudiat per a cada compo-
nent de l'ICA. En primer floc, els resultats permeten afirmar que els
alumnes desitgen major o millor gesti6 de la classe. Pels enunciats
d'aquest component: -el professor ha d'aturar-se per posar ordre»,
«el professor sovint ha de renyar-nos», «els alumnes sovint fan altres
coses de les que cal», «a la classe hi ha massa sorolt», les per-
cepcions dels alumnes sOn -molt menors als seus desigs; la diferen-
cia es de 3,44. La interpretaci6 que es pot fer d'aquests resultats
Os que o be els alumnes consideren que els professors controlen
poc la situaci6 organitzativa de la classe, o be pensen que seria
millor una major intervenci6 organitzativa i de gestiO de la Glasse
per part dels professors.

En segon Iloc, en relaciO a la innovacib pedagOgica, l'I CA demana
als alumnes que indiquin si "el professor capta l'interes dels alum-
nes», -sap estimular la curiositat dels alumnes», -propose activitats
novedoses i suggeridores». Sobre un total possible de 8 punts, la
diferbncia entre les percepcions i els desigs es de 3,37 a favor dels
desigs. Una diferencia com aquesta incita a interrogar-nos, igual
que ho feiem en el cas anterior, per saber si els alumnes perceben
la dimensi6 didactica o la metodologia de les classes de matemati-
ques de manera molt negaLva, o si be tenen uns desigs o afanys
pedagOgics mes elevats dels que suposem que tenen.

Aquests dos components de l'ICA, gestio de classe i innovació
pedagOgica. sOn els que es manifesten mes problernatics, menys
satisfactoris per als alumnes. Els dos següents: relaci6 entre alum-
nes i ajuda rebuda del professor, tambe presenten diferencies impor-
tants entre les percepcions i els desigs, encara que en menor
mesura que en els casos anteriors En tots ells, per6, les diferencies.
encara que aparentment siguin febles, s6n significatives.

En la relaci6 entre alumnes la diferencia entre percepcions i

desigs Os d'1,16. L'ICA s'interessa pel grau de coneixement i d amis
tat que hi ha entre els alumnes I la predisposiciO al treball en equip.

Igualment pel que fa a l'ajuda rebuda del professor Aixi, pre-
guntats sobre l'interes manifestat pet professor envers els alumnes,
la seva disponibilitat. el nivell de confianca que els d6na, el emps
que els dedica. els alumnes no semblen percebre que el professor
els dediqui el niveil de recolzament que ells desitjarien La diferOncia
és de 0,88
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Finalment, les dades indiquen que els alumnes acontenten més
les seves expectatives en el component importancia de la tasca
referit a les matematiques. La diferència entre percepcions 1 desigs
és de 0,23; i sels demana opinions sobre l'atencid a classe, el ritme
de treball, l'exigencia sobre el treball. Aquest és runic component
de l'ICA on la diferencia entre les percepcions i els desigs no es
significative.

De tota manera, aquesta constant divergencia entre les percep-
cions i els desigs pot explicar-se en part. El fet que els desigs slguin
més elevats que les percepcions no es pas sorprenent; d'altres
autors ho han constatat (Claux, Michaud, Tamse i Boucher, 1992;
Michaud, Comeau i Goupil, 1990). De tal manera que resulta més
apropiat d'ocupar-se de l'amplitud de les diferencies que no pas
del valor de la seva signif icaci6. Aixi, per als grups que hem estudiat
cal fer una seriosa reflexio sobre la lnnovaci6 PedagOgica i la Gestiô
de Classe.

Resultats segons el nivell escolar

Vam aplicar l'ICA a 3 grups de Batxillerat (2 de primer i 1 de
segon) i a 4 grups d'ESO (2 de tercer i 2 de quart). Vegeu-ne la re-
presentaci6 grafica dels resultats a la grefica 2.

Grafica 2. Perfil del Clima d'Aprenentatge per a cada grup-
classe.
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L'analisi de dades ha posat en evidencia que hi ha major consens
I major homogeneitat de la variancia en els desigs que no pas en
la percepci6 psicosocial de la classe. Vegeu la taula 4, on es
representen les mitjanes i les desviacions tfpiques corresponents
a les percepcions i els desigs dels 7 grups-classe.
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Tau la 4 Resultats de cada grup-classe

(PERCEPCIO)

grup

Nuda rebuaa

X 5

Gest* c,asse

X

lio,ac bebag

X s

Irnbott :reba ,

X s

Re ac,oarrne

X

1 6 45 0.75 4.83 2 16 4 87 1 62 5.66 1.30 5 62 1 20

4 26 2 28 2 94 2 24 1 73 1 66 5 10 1 24 4 10 1 44

3 0 03 0 99 1 t:r 1 68 2 5 1 87 3 84 1 46 4 46 1 50

4 6 70 0 97 3 85 1 59 3 80 1 60 5 60 1 04 4 95 1 19

5 4 84 1 92 6 52 1 12 3 78 1 31 5 78 1 13 4 00 1 49

6 7 00 57 7 00 1 52 4 57 1 71 6 71 1 25 5 4? 0 53

7 4 96 2 08 1 70 1 35 1 92 1 75 -1 92 1 14 4 46 1 52

(DESIG)

1 6 83 0 38 7 75 0 60 6 95 0 69 6 25 1 25 5 75 1 03

2 6 36 1 46 2 94 2 24 7 10 1 32 5.57 1 50 5 52 1 60

3 6 53 0 85 6 53 1 67 6 30 1 51 4 53 1 85 6 19 1 16

4 6 95 0 39 7 70 0 57 6 45 1 23 5 15 1 26 5 95 1 14

5 6 78 0 53 7 63 0 83 5 84 1 16 5 84 1 21 5 52 1 26

6 85 0 37 7 57 0 78 7 28 0 75 6 42 1 39 6 14 0 37

7 6 22 1 25 6 22 2 2.1 6 33 1 56 4 48 2 02 5 77 1 31

Tenint en compte un marge d'error del 5%, les diferencies entre
porcepcions i desigs que podem apreciar a la taula 5. be que en
aparença febles, sOn significatiyes en 21 casos sobre 35 possibles
(60%). En tot cas. la desviaciO tipica Os mes gran per a les pun-
tuacions corresponents a les percepcions que no pas per a les
corresponents als desigs Es pot remarcar que els alumnes jutgen
el nivefl d'ajuda rebuda del professor d'una manera molt diferen-
ciada d'un grup-classe a un altie (desyracia tipica 1.82). Ben al
contrari. apareix menor yariabilitat oel que fa al myell de recolzament
desitjat (desviaciO tipica 0.92). A major desyiacio tipica. major
yariabilitat entre les respostes dels estudiants I menor acord entre
un grup-classe I un altre

Destacarem el G6 (grup 6. 211 Batx ) corn el grup mes conforme.
Os a dir, es tracta del grup on es manifesta un major acord entre
les percepcions i els desigs -tambe es el menys nombrbs-. I el G2
(grup 2. 4t d'ESO) corn el grup nibs disconforme en el CA Els 05
I G7 (grup 5 I qrup 7. 1r Batx ) tambe manifesten disconformitat.
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el G1 (grup 1, 4t d'ESO) es decanta per una major satisfaccio
Pel que fa als components mes rellevants, es confirmen els resultats
ja indicats que s6n la innovaciO pedagOgica i la gestici de classe
els components ales poc satisfactoris per als alumnes.

L'analisi de la variancia indica que hi ha mes homogeneitat entre
tots els grups-classe en relaci6 als desigs que no pas en relaciO
a les percepcions de la realitat oscolar. Aquesta constataci6 es de
les més interessants, ja que indica que malgrat les divergencies en
les percepcions de la realitat psicosocial u, !'escola. sembla que
hi ha acord pel que fa a les situacions desitjades. Vol dir aixO que
existeix un consens sobre una situaci6 ideal del CA en aquest centre
educatiu?

La interpretaci6 de l'analisi de la variancia conf Irma igualment
un major nivell d'acord intergrups en els desigs I una clara diferencia
en les percepcions, la qual cosa indica que els microclimes dapre-
nentatge que es poden crear en un mateix centre educatiu sOn molt
diferents els uns dels altres i com aixt no és un inconvenient perque
els desigs dels alumnes siguin semblants i force convergents

ComparaciO dels resultats entre laplicacid de l'ICA al Canada-92i a Bar-
celona-94

La taula 5 ofereix els resultats de les aplicacions de l'ICA ai
Canada (1992) i a Barcelona (1994).

Taula 5. Comparacib de dades '3ntre Canada-921 Barcelona-94.
Els asteriscos indiquen diferencies significatives entre els resul-
tats d'una i altra aplicacib (p<.05)

Canada 1992

x s

Barcelona 1994

x s

Ajuda rehuda percepciO 5.23 2 03 5.73 1 82
desig 6.91 0 92 6.61 0 92

Gestic de classe percepciO 5.85 2.13 3.62 2 49
desig 6.82 1 67 7.06 1 58

Innovacib percepcib 3.12 2 29 3.16 2 00
pedagOgica desig 6.78 1 46 6.53 1 X'

lmportancia treball percepcio 4.52 1 72 5.17 1 43
desig 6.81 1 44 5.30 1 70

Relacib entre percepciO 5.46 1 95 4.66 1 46
alumnus desig 6.60 1.22 5.82 1 76
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Hem de destacar, en primer Hoc, una aparent semblance en els
resultats d'ambdues aplicacions de l'ICA. Els resultats procedents
del Canada-92 (1992) es caracteritzen per un major acord en els
desigs, les puntuacions generals oscil.len entre 6,60 i 6,91, i en tots
els casos la desviaci6 tfpica dels desigs es menor que la de les
percepcions. En l'aplicac'6 de Barcelona-94 (1994) les puntuacions
generals en els desigs oscil.len entre 5,30 i 7,06, i trobem un com-
ponent (importancia del treball) on la desviaci6 tlpica del desig es
Ileugerament superior a la corresponent a la percepci6.

Analitzant la significaci6 de les diferencies entre percepcions i
desigs, trobem diferencies significatives en tots els casos tret del
cas del component innovaci6 pedagOgica i en el desig d'una millor
gesti6 de classe. Ara be, si les puntuacions sOn diferents, les
tendencies i els perfils s6n similars, i aim) recolza la credibilitat de
les interpretacions que hem fet perque les diferencies sOn d'intensi-
tat o de nivell, per6 no de sentit o de tendencia.

Conclusions

1. El perfil clue presenten els estudiants que hem sondejat en
aquest estudi (Barcelona-94), respecte al clime d'aprenentatge (CA),
en el sentit de les situacions desitjades o de les situacions a que
aspiren, destaca corn els desigs se situen a nivells molt alts, entre
el 66% i el 88% (el maxim d'aspiraci6-desig seria del 100% si tots
els alumnes escollissin 8 respostes afirmatives en l'Inventari del
Clime d'Aprenentatge ICA), la qual cosa cal interpretar-la corn un
clar interes col.lectiu per la millora de la qualitat de l'ensenyament.
Les percepcions, contrariament, presenten resultats mes baixos i
diferenciats, entre el 40% i el 72%. En tres components del CA: ajuda
rebuda del professor, irnportencia del treball i relaci6 entre corn-
panys de classe, els resultats indiquen percepcions positives i de
nivell force alt. Els dos components restants, gesti6 de la Glasse
i innovaci6 pedagOgica, On els que queden riles distanciats entre
los percepcions i els desigs i, a la vegada, presenten un resultat
més critic per part dels estudiants. No hi ha la percepci6 d'un
intervencionisme excessiu dels professors, pert) en canvi hi ha un
desig manifest per part dels alumnes perque sigui aixf, en el sentit
de millorar l'organitzaci6 de la classe. La innovaci6 pedagOgica es
el component del CA que obte el resultat riles desfavorable.
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Tot aix6 ens confirma el supOsit que els desigs, es a dir, les
aspiracions I les expectatives dels estudiants, son superiors a les
percepcions que tenen del CA. Les diferencies entre les percep-
cions i els desigs sOn significatives en tots els casos, corn succeeix
en els altres estudis sobre el CA que hem revisat, excepte pel
component importancia del treball on el nivell d'acord entre les
percepcions i els desigs es molt alt.

2. De les analisis parcials per a cada grup-classe participant en
aquesta investigaci6 cal destacar el fet de no trobar cap perfil igual
entre els diferents grups-classe, fet que confirma la suposici6 que
cada situaci6 educative és particular i es regeix per factors, dal-
cilment homologables o extrapolables, corn: els continguts, les rela-
cions interpersonals dels alumnes i la influancia dels professors.
Per aix6 hem de destacar dues questions derivades d'aquest fet.
La primera, advertir la dificultat de generalitzar o transferir els
resultats (que es presenten en forma d'analisi dels ICA i de l'elaboraci6
d'intervencions educatives), i insistir en ia necessitat d'analisis par-
ticulars per a cada situaci6 concrete. I la segona questi6, destacar
i valorar adequadament el caracter orientatiu (i no prescriptiu o
predictiu) que tenen aquesta mena d'estudis.

Tampoc no podem confirmar que els diferents nivells de Batxi-
llerat o ESO siguin determinants per a un millor CA. De la mateixa
manera que tampoc Onicament els professors (les seves actuacions
i actituds) sOn determinants per al CA perque, en definitive, l'edat
dels alumnes, el nivell escolar, el professorat, etc. no s6n sin6 ele-
ments d'un complex conjunt que per si sols no poden donar expli-
cacions prou satisfact6ries de la globalitat que es vol analitzar.

3. Quan comparem els nostres resultats amb d'altres similars
(Canada-92), observem que els components ajuda rebuda, gesti6
de classe, innovaci6 pedagOgica i relaci6 entre alumnes, coinci-
deixen en la relaci6 que s'estableix entre percepcions i desigs: a
menor percepci6, major desig. I l'absancia d'aquesta constant en
el component importancia del treball on, tot i diferenciades, les per-
cepcions i els desigs estan molt Inas prOximes.

4. Per guiar les intervencions pcdagOgiques dels professors,
amb la intenci6 d'una millora del CA i de la qualitat de l'ensenyament,
hem elaborat un gui6 de debat i de reflexi6 per presentar-lo i

estudiar-lo amb els professors de maternatiques implicats, a partir
dels perfils generals i per grups del Clime d'Aprenentatge. El contingut
del gui6 de debat i de reflexi6 amb els professors és el següent:
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Implicacions pedagogiques de l'estudi i onentacici de les intervencions
educatives.

Quines podrien ser les implicacions pedaaOgiques i administra-
tives d'aquesta recerca? En resum, hem pogut constatar que:

a) Els desigs dels alumnes son sempre més elevats que les seves
percepcions referides a les condicions psicosocials que predomi-
nen a la seva classe.

b) Les dimensions de l'ICA (Inventari del Clima d'Aprenentatge)
on les desviacions entre els desigs i les percepcions dels alumnes
sOn mes grans sOn: la innovaciO pedagogica i la gestiO de classe.

c) Hi ha un major consens referit als desigs dels alumnes que
no pas sobre les percepc;ons de la realitat psicosocia! de la seva
classe.

Aquestes constatacions sem d'ordre general, i no es manifesten
necessariament en cadascun dels grups-classe que han participat
en aquest estudi. Els resultats, perd, inciten a una reflexid sobre
les iniciatives mes adequades per fer minvar les mancances obser-
vades.

Els desigs manifestats pels alumnes de secundaria, en el sentit
d'una major innovaci6 pedagogica suport dels protessors en l'area
de matematiques, donen Hoc a suggerir una forma de perfeccio-
nament oedagOgic del orofessorat basat en la implicaciO i la par-
ticipacid. Té sentit, doncs, preguntar-nos sobre corn realitzar una
pedagogia de participaciO I d'implicaciO en la clr,sse de matemati-
ques, o sabre quins matodes d'ensenyament afavoreixen la parti-
cipaciO en la presa de decisions per part dels alumnes.

Es possible que contestant l'ICA els alumnes liagin reprovat la
utilitzaciO de metodologies tradicionals en les maternatiques o d'un
ensenyarnent rnassa tradicional. Les tratemahques es poden ense,
nyar i aprendre amb metodologies alternatives.? sentit fer-ho aixi?

En alauns grup-classe, el!-; alumnes han indicat que no reben el
recolzament esperat per part del professor Vol dir aim!) que falla
la relaciO professor-alumne? N'h: ha prou ensionitzant els profes-
sors de la necessitat de manifes!ar a b signes externs el seu interes
i el seu respecte del trebali dcl stAiants? Els alumnes
tenon algunes qeixes de 'a relaciO esturliani-professor. I els pro-
fessors de la ralaciO professor-estudiant? Ow) clqiculta una relacid
satisf:tdria?

Els alumnes semblen queixor-se d'una dificil o deficient gestid
do c.la,se, jna manea dordc o d s..r_ia-nizpcid per part dels pro-
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fessors S'aprecta corn els alumnes desitgen una bona marxa de
les activitats de classe I no perdre el temps resolent problemes de
disciplina o de gestid. Tenen els professors una percepciO tan
desfavorable? Per qua creuen que la tenen els alumnes? Quines al-
ternatives de millora poden introduir-se?

En efecte, la gesti6 de classe i la innovacid pedag6gica revelen
dificultats en el clima d'aprenentatge. Probablement caldra insistir
en programes de formaci6 continuada i de desenvolupament pro-
fessional per als docents tractant temes sobre planificaci6 peda-
gOgica, estratagies que facilitin la participacid i la implicaci6 dels
estudiants, la utilitzaci6 eficac del temps de classe, la innovaciô
sobre els metodes didactics. estratagies per ensenyar a aprendre,
etc.

Finalment, cal reconbixer que reduint les desviacions entre les
percepcions i els desigs respecte les condicions de l'entorn psico-
social, és possible de crear un clima més favorable per a l'aprenentatge.
L'explotació de l'ICA corn a instrument capac de captar les percep-
cions I els desigs referits a l'entorn educatiu, i les analisis que se'n
deriven, poden incitar a la reflexid i afavorir un dialeg que permetin
la planificacio d'intervencions educatives més ben adaptades.

Aquesta investigacio ha estat patrocinada per l'ICE de la Universitet de Barcelo.
ne Tambe ha comptat arnb no -Nut per a loves investigadors- (convocatoria de 1994)
que la Divisre de Ciencres de I Educacie de la UB va concedir a Montserrat Balaguer

que va facrl.tar la seva participacio en aquesta recerca

Paraules clau

Oualitat d'ensenyament

Clima escolar

Ensenyament Secundan

Obligaton

Matematica

Relacid professor-alumne

,
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Temps d'Educacin, 14 2n semestre, 1995

L'educacid social segons Letamendi
Alexandre Sanvlsens I Marfull*

Introduccid

Josep de Letamendi (1828-1897) fou. corn Os sabut, un important
metge-filbsof' i alhora demostra tenir condicions d'antropbleg, psicd-
leg, sochbleg, pedagog, historiador, pintor i music. Per aixb se l'ha
qualificat justament de poligraf i s'ha vist en ell un mestre de l'huma-
nisme contemporani.2 S'ocupà de pedagogia en diverses ocasions:
mas ben dit, se sentia pedagog sempre, i ho manifestava en la seva
docancia madica i en els .seus variadissims escrits. Quant a peda-
gogia social, exposa els seus punts de vista en alguns treballs fi-
losbfics i sociologics; especialment es manifesta la seva postura
en l'escrit que anomena La educaci6n socia1.3 Es tracta d'un treball

Alexandre Sanvisens Marfull (1918-1995) Dega honorari de la Facultal de
Pedagogia. fou Catedratic de Pedagogia General. Director honorari del Departament
de Teoria Histaria de l'Educaci6 de la Universitat de Barcelona Autor de nombrosos
articles Entre les seves obres destaquen. Ctbernéttca de lo Humano Barcelona. Oikos-
Tau, 1984: IntroducciOn a la Pedagogia (Coord.). Barcelona, Barcanova. 1984, 1987
I 1992, Prospectiva de l'Educaci6 Barcelona. Blanquerna. 1987; Relactons entre el
cervell t la ment Importancia pedagOgica Barcelona. Facultat de Pedagogia, 1993
(1) Es pot comprovar a CARRERAS I ARTAU. T (1952) Médicos-Fildsolos Espanoles

del stglo )(ix Barcelona. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Institu-
to Luis Vives de Filosofia, DelegaciOn de Barcelona. v Letamendt. pp. 131-380
Resum d'aquest Ilibre a SANVISENS, A : "Estudios de Tomas Carreras sobre
medicos-filasofos espanoles del siglo xixo Revtsta de Filosolla. Madrid. C.S I.C..
Instituto "Luis \lives", t. XV, nOrns 58-59. 1956. pp 579-593

(2) Cfr SARRO BURBANO, R (1963) Ef sistema mecanice-antropolagico de Jo-
sé de Letatnendt Discurs de recepci6 Reial Academia de Medicina de Barce-
lona. Barcelona, FORNS, R (1965). Letamench Barcelona, A Ntinez. irnpr , VV AA .
Folta Clinica Internacional. ..NOmero dedicado a Jose de Letamendi, Tomo XVII
ii 2. Barcelona, Edit Glarma, febr 1967, CHAVARRIA CRESPO, F ..Letamendi
y su antropologia integral vistos desde la antropologia existenciab, (Premiat per
ia Fundaci6 Letamendi-Forns), Folla Chntca lnlernactnal. Tomo XIX. ns. 7/8. Edit
Glarrna, Barcelona. UI ago pp 374-390. SANVISENS I MARFULL , A (1969) La
Filosoha de Letamendi Premi Letamendi Form 1969 (treball inedit, un resum
d'aquest Ilibre. "Intento de sistematizaciOn estructural de la filosofia de Letamen.
di- A Folta Climca internacional Tomo XIX. ns 7/8. Barcelona. jul -ago 196
pp 390-400. per l'humanisme letamendia. clr p 396)

(3) de LETAMENDI. J ..La EducaciOn Social,. A ()bras Completas. public por el
Dr FORNS. 2a ed vol I, Madrid. Establ Tip -Lit de F Rodriguez Oleda. 1907.
pp 46-56
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mes aviat de psicologia-social educativa Potser no abray tot el
que avui entenem per "educacio social", pero s'ocupa a la seva
manera d'un important aspecte, que afecta les aptituds humanes,
la recerca de professi6 i les dedicacions socials. Fou publicat pri-
merament a Barcelona, el 1868.4

El treball letamendia comprén set apartats. En la nostra exposici6
hem respectat els sis primers apartats letamendians i hem dividit
el seta en quatre. Aixi. en total resulten deu apartats, que procurarem
seguir d'acord amb el text de l'autor. El nostre ordre -motivat per
raons de tipus didactic- sera el segOent: 1. Valor positiu de l'eleccid
d'estat. 2. Dislocació actual de les aptituds. 3. Perjudicis socials
i politics d'una tal dislocaciO. 4. Reducció dels inconvenients."
Marxa histdrica de les aptituds. 6. Aplicacio a Espanya. 7. Regles
per evitar desencerts,' (1) 1 a-5a. 8. Id., id., (2) 6a-10a. 9. Id , id.,
(3) 11a-13a. 10. Id., id., (4) General i Maxima.

Valor positiu de l'elecció d'estat

L'estudi letamendia comenca destacant els avantatges sOcio-
culturals que tindria el fet que totes les personas poguessin dedicar-
se al que se'n diu la seva aptitud natural. La societat ofereix possibilitats
per a tots; i tothom serveix per a alguna cosa. Per6 fa falta la
consciencia d'aquestes possibilitats.-Si cada ciutada. -diu Letamen-
di- es dediques a allb que s'anomena la seva natural aptitud, la
civilitzaciO moderna contemplaria en poc temps el seu desenvolu-
pament. A la societat no hi ha homes absolutament malvats: el que
succeeix es que aquesta societat a penes te consciencia de la seva
potencia. de la soya naturalesa del seu

El repartiment de les aptituds, de les condicions naturals i dispo-
sicions prOpies es prou abundOs I adequat A la varietat de funcions
correspon una vanetat de capacitats I d'interessos. La vida social.

1rd

1 7)

294

A I. rcvi,,I.1 I OS do Bar.olona 12 18 do solnnihre do 1868
ritr,1 lelairiundid ar1111-,1 ,Inarlal IV 're! mai di C1,1(.1 (If' ti(' Pl.,

ofiocrio (11' I .1,01doci Recluctqw,131 ot. I oshui,ficii pcl
,nit,a (I ITAMLNDI Op cat p ,111r

L I Idol original do I aparlal VII 0): on I ardor ovitdr oil (11/11)1f

CIO osta! nocrar Op nil p 83
I I. TAME NCH (Thrrr:, ComPlvtas -Lo 1.cliir,icuccci ici 1;11, pp 46 41 Horn trasflacidt

czthild el ler! de I :tutor



Reftexions recerques

en el seu conjunt, es ben diversa I ben proporcionada a les aspi-
racions, les condicions les facultats personals. .No hi ha ningu
-pensa Letarnendi- que no valgui molt per a alguna cosa bona. Un
ordre -que deu ser providencial, doncs no pot estar més ber pensat-
ha disposat, en la diversitat de caracters, una planta natu'al dels
diversos serveis que reclarna l'organitzaciO social; i es dbria aixi
corn en un esser vivent superior, les cel.lules del fetge i les del ronyb,
de la retina i dels pulrnons, de la pell i de les arteries, constitueixen
la unitat i l'elevaciO de la vida per la varietat de textura i de funcions,
de la rnateixa rnanera l'observador i el poeta, el calculista el ca-
mblic, el valent i el discret constitueixen, pels seus diversos carac-
ters i resultats, els elements indispensables de la unitat i l'altura
de civilitzacib que es la vida social».6 Aquesta varietat aptitudinal
justifica l'organitzacib de la societat, explica d'alguna manera que
aquesta tingui alguna finalitat essencial i, en definitiva, estableix
la diferencia entre multitud i societat..Solarnent per aquesta varietat
major o menor d'aptituds, es pot concebre que la societat tingui
algun fi essencial, peculiar, privatiu seu per emplenar, ja que si al
mateix ternps que la diversitat de persones no hagues d'augrnen-
tar la diversitat de serveis i si dos éssers humans poguessin satis-
fer-se mütuament les mateixes necessitats i en el mateix grau de
perfeccib en club mütuament se'n satisfan dos-cents, el més cOrnode
seria la vida silvestre. perque la societat no seria més que una
rnultitud .9 La vida social civilitzada requereix, doncs. diversitat de
prestacions i serveis i. correlativament. diversitat d'aptituds."'

(8) Op cit p 47
(9) Op cq Recordern en una forma un xic diferent, la fan a distincio de Tonnies

entre -comunitat- ; -societal- Cli TOENNIES F Comuddat i Assoc-facto Trad
Marla Gmes ; Jose Francisco Ivars Barcelona, Edicions 62 aiics del Pen.
sament Modern-. 19. 1984

1101 En el text de Letamendi no adverteixo la distincio clue a estableix en la psicolo-
la psicolecnica contemporanies1=.ntre aptitud I habilitat entenent la primera

corn una ocapacital previa pw a. i la segona corn -el resultat d'un aprenentatge
sobre la base d'una aptitud- Ctr per exemple. ALVAREZ VILLAR. A -Aptitud"
Dicwonado UNESCO de C,encias Sociales, I. Barcelona Planeta.Agostini 1987
pp 161-163 SECADES MARCOS. F -Aptitud- Diccionano de Pedagowa ding
GARCIA HOZ V 2 vols . Barcelona-Madrid. etc . Ed Labor 3a ed 1)74, vol
pp 64 66 SORRIRES MONRARAI M Aptitud- Dicmondro de Clem-ids de la
hfuramon 2 vok Madrid Diagonal/Santillana 1083 voll pp 121. 130 I 11 111

C K -Aplitud profesional- EnciclopOdo loWrnacional Id aucarion
HUSEN 1 1 POSTLETHWAITE T N 10 vols . Madrid.Barcelona Mmisterio Edur.
y Ciencia/Edit Vicens Vives. vol I 1,)89 pp 380.383 Ell el praner wont es pot
itribuir a entitats 0 realitals no sole a DersollOS, aixi per exemple PI I SLINYER

n. I aphlud econOrmcd de Caldlisnya Trad Ricard Vmws Barcelona La Marva
1,1 1083

r
. .
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Dislocació actual de les aptituds

El nostre autor veu en la societat o, mes ben dit, en la societat
civilitzada, una mena de taller de perfeccionament racional», on
els homes s'esforcen a adquirir per ells mateixos l'adequaci6 personal
i funcional. «Pere) la societat -diu ell seguint el fil del raonament
anterior- es alguna cosa més que aix6: la societat es un taller de
perfeccionament racional,en el qual els mateixos homes sOn alhora
artifexs i instruments, i si el producte surt malament, no Os preci-
sarnent perque l'instrumental no sigui complet i adequat, sin6 perque
la barroeria humana no encerta a manejar-lo»."

Tot s'ha de fer segons les condicions que es tinguin i es ma-
nifestin, corn cleiem abans: no (er-ho aixi porta al desajust, a la
dislocaci6.,Destinar a la medicina -posa corn exemple- un home
sense esperit d'observaci6; dedicar al sacerdoci un home sense
esperit de caritat; destinar a serraller un jove feble i faltat d'esperit
rnecenic, o be a agent de policia un que es distret i sense pers-
picaCia, es exactament el rnateix que pretendre serrar arnb el martell,
raspallar amb les estenalles, clavar claus amb la serra i arrancar-
los arnb l'enformador; o, si es vol prendre exemple del regne animal,
el qual, considerat en conjunt, exerceix, per la diversitat d'instints,
un gran pla d'econornia orgenica, direm que passa a la nostra
societat el mateix que en el regne animal passaria si ens entossu-
dissim que el rnolt6 havia de caçar Ilebres, el gat ser-nos Ileial i

el bou servir-nos per muntar a l'alta escola».12

Pensa Letamendi que la societat, adhuc l'avancada, ofereix encara
per desgracia aquesta dislocacid, perque no concorden aptituds
i funcions, vocaci6 i estat o professid, condicions personals i destinacid
social i professional. Aquells desequilibris, inadequacions i desajus-
tos sOn ben evidents i es donen amb molta frequencia. ,,Ara be;
aixd, tan ridicul corn lamentable, és el que ofereix encara la societat
a l'observador; diem encara, si be alguna cosa s'ha avancat cer-
tarnent respecte de l'estat dels temps rnedievals, aixi aquests pel
seu compte realitzaran un gran progres sobre les edats antigues,
en que un 90 per cent de la poblac gemegava sota l'esclavatge».13

(11) Op cir . p 47
(12) Op cit. p id
(13) Op cil . p 48 CI( ProarOs i poder Barcelona Fundacie Caixa de Pensions.

-De set a nou- n 5. 1984
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Fins tot es pot parlar de vocacio falsejada.. I de confusions
multiples sobre la propia aptitud. Diu Letamendi: aquest estat
actual és encara més lamentable si es té en compte que, no solament
sOn molts els homes clarament dislocats de professiO, sinO que entre
els que semblen seguir la seva vocaciO, la majoria tenen aquesta
vocaciO falsejada; volem dir que els uns per recerca sostinguda de
la infancia, els altres per una falsa apreciaciO que els seus pares
i fins i tot ells mateixos han fet de les seves disposicions, confonent
l'afeccid amb les mostres de real aptitud;" d'altres perque el pare
creu natural que el seu fill hereti la seva carrera o ofici; d'altres
perqua el propi pare, descontent del seu art, tot ho consent menys
que el seu fill hereti la seva carrera o ofici; d'altres perque el propi
pare, descontent del seu art, tot ho consent menys que el seu fill
sigui allô que ell és; d'altres per diverses conveniancies, altres per
no deixar els seus pares, d'altres per mil i mil motius, tots fOtils,
fins els més seriosos quan es tracta del futur personal i la missiO
social, resulta que a la societat hi ha molt pocs homes que escullin
la seva genuina professiO, de la mateixa manera i per motius sem-
blants que entre la major part dels que es casen sOn ben comptats
els que encerten a l'hora d'escollir la seva dona".'s Evidentment,
Letamendi toca aqui una enrevessada qUestiO psicopedagOgica,
d'orientaciO personal i professional, d'influancia familiar, d'ambient
social i fins i tot de tutoria, de situaciO escolar i de treball. Avui
tendim a creure que, per descobrir les aptituds socials i professio-

-nals, primer cal descobrir les aptituds escolars.16

(14) Sobre vocaci6 I professie I sobre vocacie i estat. corn a inclinaci6 predominant
tambe corn a coniuncle d'aptituds. que alguns exphquen amb referencia a un

prolecte de realitzaci6 vital. la literatura pedagogica tradicional, especialment
la del temps de Letamendi. amb accent tedric. filosdfic I moral, ha anat donant
pas a plantelaments genetics experimentals -principalment factorials. evolutius
socioldgics Cfr G1NZBERG A I altres (1964) Vocational interest of men and

women. 5a ed . Standord. Stanford University Press. RIVAS MARTINEZ. F "Teo-
rias vocacionales y su aplicacten a la orientacien-. a Rewsta Espanola de Pedagogia.
n 131. Madrid, 1976. pp 75-106. ROE A "Early Determinants of vocational
choice., Journal of Counseling Psychology. n 3. 1957. pp. 213-217, ROSEM-
BERG. M (1957) Occupations and Values. Glencoe, Illinois. el. ;a clàssic. SUPER
R D (1962) Psicologia de la vida profesional Madrid. Riaip, RODRIGUEZ MO-
RENO. M LI (1986) Coin onentar i educar professionalment a l'escola Barce-
lona. CEAC. en sunlit rehgies. JOAN PAU II (1989) Papa Vocacics i inissiO clots
laws 2a ed cat . Barcelona. Claret. %/isle general. ZAVALLONI .R (1992) Psi-
copedagogia de las vocaciones Ed Cast Barcelona. Herder

(15) Op cit. p 48
(16) La bibliogralla sobre aim) Os arnphssirna A més de les indicacions que hem tel

a la nota 14. cfr , per exemple, FORNS SANTACANA, M F . RODRIGUEZ MORENO.
M LI (1977) Reflexiones en torno a la onentacton educativa Barcelona. Oikos-
Tau. MARTINEZ BELTRAN. J (1980) El educador y su LinciOn onentadora Sa-
lamanca. Instituto Pontificio San Pio X, TYLER, E 1 (1976) La funciOn del
orientador Mexico. Trillas. OS1PON S (1976) Teorias sabre eleccien de carreras
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Perjudicis socials i politics d'una dislocació

Segueix Letarnendi insistint en la desviaci6.1a inconveniencia del
desajust societat-professiO i remarca els perjudicis socials i politics
que se'n denven. "Aquesta dislocaci6 -diu- és profundarnent nociva,
perque el general desacomodament de rodes produeix una gran
perdua d'activitat i de benestar

AixO es tradueix en greus inconvenients morals, corn en la vida
del treball, i. al mateix temps. socials. en relaciO amb el progrés
i la vida econOmica. <En l'ordre moral, el treball, que seria molt sovint
un gran plaer que fornentaria la suavitat de costums, és un martiri
que els manté aspres i malejats: en l'ordre social, el progrés, que
sovint es veu obstrult. i avui encara més, per xarlatans ineptes,
rnarxaria sense obstacles, perque cadascO tindria arnor al seu ofici:
en l'ordre econOmic, les forces que avui es perden pel fre de les
aptituds naturals amb les professions bescanviades, totes es con-
vertirien en forces productores i consurnidores de riquesa fisica i

moral positiva, talment corn la maquina, pel greix que suavitza els
engranatges. d6na un remarcable augment de resultat

L'autor afegeix una consideraciO d'ordre politic, tractant de dis-
minuir l'intervencionisme estatal: finalment, en l'ordre politic, ens
estalviariern de tutela de l'estat per un valor igual al que aug-
mentariem de personalitat social Se'ns fa interessant aquest
concepte de "personalitat social", que esta en ra6 proporcional
inverse a la tutela de l'estat.

Aquests beneficis i milloraments de diversos ordres tindriern si
hi hagues la concordança deguda entre aptitud i professiO. oTals

tan enorrnes serien els resultats que s'obtindrien el dia en qué el

Moxi«, Trdids CORI ADA OF KOHAN N (19771 Fi wok's°, in orwnLicion
,ocae,orw! Me,ocr, 1 (.1,IniIIMr NEI F PINZON H (1982) lornwas ps'co(o-
cjica di w.,c-saramicn:0 v a chid intcrpersonn! 1Counl;,,,!iny) Maont1 NaC en
ASENSI. J LAZARO A J 11983) Orivnhil'Inn otic(Mar y 111t0INI M irld Cmccl
de iii GARANDER8 A (1983) Los perfiles podagogcos Descubnr aptaudes
e!wolaros Madrid I larcea RODRIGUEZ MORENO M 1 (1989) Onentaoon
profes,onal y aroon Mortal en las Lnsenanms Mochas ed Madrid Natcoa
IUSLN I CO( L MAN ( MY) Im.crcon du hi,: invCnc!, on (ind societliti

car,t,w OCUL KARI Madnd Nalcon RODRIGO! MORI_ NO M I I .131;,OUI.1IRA
AL:INA R (1992) LThentdoo 1..;,coocclaqoptcd I Oesonvo,upatnent wcurso:,

B.1,cel,-,-1 I Id. clod L hb- Otaderw, ii 1,`;A:101 11
,17) Op r 411

(1K) Op it 0
(19) Op it
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Iletrat sigul Iletrat el mercader mercader per sobre dels que
obtenim ara, en que tants mercaders son Iletiats i tants Iletrats
mercaders».-"'

Finalment. l'autor apel.la a una suposada l'ei invisible d'eronornia
social. que reforga la indicada concordança professional I aptitu
dinal. "Es evident. afirma. que cadascu. dintre ae la seva millor
aptitud, produeix mes amb menor esforc, conforme a la llei eterna
de tota economia possible".."

Reducció dels inconvenients

Letamendi titula aquest quart apartat del seu escnt d'una forma
potser un xic rebuscada: "Reduccia del mal al serve, del be per
la direccio de l'aptitud natural-. I hi afegeix la proposicio seguent
"Reductibilitat de l'estadistica criminal per aquest mitja- Amb
afany reduccionista. ho hem sintetitzat tot plegat aixi. Reduccio dels
inconvenients. que ens evita d'entrada haver d'incloure en un litol
el terme. certament equivoc. de "rnal- social. Cornenca per establir
un principi organic i d'organitzacia. que val per als organismes en
general i per a l'organitzacia social en particular -Quan rhome
funciona en el corrent de la seva organitzacio es natural indefec-
tible. que doni de si una plenitud de producte social o extern.
immensament major nue quan funciona en oposicio amb el seu
organisrne- .4 I exclama Letamendi a continuacio Aquesta es Mei
universal. invariable Pera. es deduira de bo o dolent. indistinta-

120) Op r 19
I:41) Op p
27) Op ol
i231 Sopre tonna do lOrganrliacro vegen onno MARCH

H A (19581 Orgarr.satrens New 'fork Waey eo eaFa I tr)(.1
Orgaririapron Barcelona Anci osper: 1 1 5.09,',,,ino 110 ..1

Co,a .111., iV,It, I" It, Ft. I

I- prnInerna de la r 'tot r1e..',.:.it,t,r or C.,- .1. .'.
Barcelona Drprilac.rat Prow,. tal inio, pp a; ar ir two,. 1,iA,041/ 14

Soc.olowa ch, i,i Ota,im,dc,o, 1,,td Jo-,0 phi" Mad' ,r1 I a
ed WE !WERT A 14 Alannt or' rin 1,i .r
Flarcelrma 1-ler der

(,'41 Op III p r1
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ment? Oh, nol i atm!) involucra, al nostre entendre, una de les més
greus questions socials».25

La varietat de serveis, en la vida social i comunitaria, deriva de
la varietal d'aptituds. Pere) no n'hi ha prou amb aix6 per progressar;
fa falta la «unitat de criteri moral». En efecte, pensa l'autor, «és cert
que de tot el que hem exposat resulta que el progres viu de la varietat
d'aptituds humanes, ja que d'ella dimana la varietat de serveis i
d'aquesta la civilitzaci6; pert, es fa necessari notar, d'altra banda,
que si els homes associats progressen i es civilitzen,26 no és pas
pel simple fet material de la diversitat de les seves aptituds indi-
viduals (perque aquesta mateixa varietat of ereixen els animals i

s'associen i, no obstant aix6, no progressen ni es civilitzen), sin6
perque aquesta diversitat d'aptituds adquireix vida i creixement en
el Ilag comt) de la unitat de criteri moral; de manera que en societat
cada qua/ te una aptitud diferent per cornplir el fi moral en que tots
convenen, sent la diversitat d'aptituds a la noci6 unanime del deure,
el que la diversitat d'operaris as a la unitat arquitectOnica de l'edifici,
a la construcci6 del qual concorren».27

Pere) es pot tenir un cert optimisme vers el futur. «Mirats els homes
des d'aquestes altures del dualisme filos6fic, unificats en la sub-
missi6 a la Ilei moral pel sentit corn6,29 ofereixen un conjunt altament
consolador per a l'esdevenidor; ja que es veu que si el passat i el
present vessen molta maldat, no és pas, per cert, el nombre real
dels malvats tan gran corn sembla, sin6 que en la seva major part
el produeix una insensata direcci6 social».29

Aix6 dOna peu que l'autor esbossi una teoria del vici, del deure,
de la virtut i, sobretot, de la forga .moral i de la missi6 educativa.
"De les disposicions organiques del cos ve el vici, corn de la noci6
del deure en l'esperit procedetx la virtut, i ja que les males passions
constitueixen més que potencies, resistencies, i la veritable potan-
cia esta en la nook!) del deure, tota l'habilitat de l'educaci6 ha de
consistir a convertir aquesta resistencia del mal en forga OW per
al be. El sentiment de l'honor no s'esborra ni en els bordells més
abjectes; el de la bona fe no mor ni en les coves dels Iladres; el

(25) Op cit.. p. id
(26) Cfr El progres dorm) Ouaderds de cienc:es Barcelona. EDIBOOK. 1988 vegeu

tambe nota 13
(27) Op cit . p id
(28) Letamench seguia en gran part la doctrine del sentit com0 del seu mestre en

filosofia. aleshores vivent. Francesc Xavier Ilorens i Barba (1820-1872) Aixd ha
estat indicat per Tomes Carreras I Art u, per Ramon Sarre Burbano I per mi
mateix en els respectius estudis sobre Letamendi (vegeu notes 1 i 2)

(29) Op cit . id
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de la caritat no s esborra ni de la ment dels assassins de professio,
on la force moral no acaba de ben segur que els mals es deuen

a un vici en la seva direcciO"."" Aixi, segons Letamendi, reducaciO
social és una consequencia de reducaciO moral.

La contrastaci6 plantejada -relaciO be i mal- porta a situacions
aparentment paradoxals. I aixO es tan cert i positiu, ens diu rautor.
que l'observaciO ho prove en gran escala. Sabeu d'on surten els
mossos d'esquadra mes exemplars? De les regions que produeixen
els malfactors més facinerosos. Sabeu d'on surten els nostres millors
cirurgians-sagnadors? Dels mateixos pobles on no hi ha berenar
sense ganivetada. Sabeu d'on surten les dones mes fortes en fi-
cielitat? Dels paIsos en que mes abunden les dones dissolutes.."

S'ha de veure l'educaci6 corn una direccib de la force moral
Parlava l'autor dels contrastos observats entre les persones, i afe-
geix: "L'exactitud d'aquesta observació no ens la pot disputar ning0
que, abans d'entrar en qUestions, s'hagi pres la molestia crobservar
atentament els fets. I, de veritat, el malf actor i mosso d'esquadra,
per exemple, tenen identitat fisiolOgica quant a la propensiO als
atzars i aventures, a les trobades perills, a la persecuci6 i a l'ex-
termini de qualsevol cosa: perO amb una diferencia moral. deguda
a la direcció de la force, a reduced& i. tanmateix. en tots els casos
que exarninessim i relacionéssim, trobariem sempre un mateix fons
crorganitzaci6 al servei de fins molt oposats, segons quina fos la
direcci6 que s'hagues donat al sentiment.3? L'educaciO, doncs.
corn expressia d'aquesta direcci6 moral, és determinant per a la con-
ducta social i consegOentment per a rorganitzaci6 de la societal.

Letamendi tanca aquest important apartat amb un prop6sit espi-
ritualista No Os aquest, diu. el Hoc més adequat per desenvolupar
per complet aquest important punt de psicologia practice, o en les

s relacions amb rorganismc." I sobre el qual no hi ha, per

(30) Op cat pp 49-50 Aquesla doctrine moral del rical cum a desk/ler:10 del be de
lons anstutelic lou propugnada puts inestres de filosotia (.1 aquells temps a
Barcelona Ramon Marti d Lixala (1808-1857) I el seu doixeble. re cite! Xavier
Llorens I Barba (v note 27) Ctr ROURA. J (19801 Ramon Marti d Evyaia Ia

Mosaha calalana del segle Montserrat (Barcelona) Publicaciuns de I Abadia
de Montserrat. ..Biblioter a Abat Oliva. 17 veyeu espec -Les idees- pp 141
ss

(31) Op cit p Ire
Op p )(i

(33) Hem traulat de les re!accons entry ei cervril I,, mord d "krona manera do les
relacions entre el Coe I I OSOCOI cr1 una cunlerencia prulcici c, Li a la racultat
de Podagogia de le Universital de Barculona i did 27 de maig de 19'13 Public
amb abondent bibliografia subre el tome a Barcelona. Facultal de Pedagoola.
1993
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desgracia les escrit, sens dubte per la malastruga mania secular
de mantenir-se divorciats psicOlegs i fisiOlegs.t Bastare, aix6 no
obstant, amb el que s'ha dit per fer veure fins a quin punt ['examen
explotaciO de les aptituds individuals. fets assenyadament des de

la infantesa, pot reduir d'una manera admirable restadistica criminal
del men, el dia en qué la societat es proposi utilitzar la force del
mal, precedent del cos. en benefici de la causa del be, identificat
amb l'esperit, i principi i fi de tota civilitzacio positiva,,..'' No hi ha
dubte que Letamendi. que veia el "mak, en el cos. pretenia trobar
el béii en el domini espintual.

Marxa histdrica de les aptituds

Encara no ha arnbat el dia d'aquest aprofitament i d'aquest
aomini. opina el nostre autor. "Potser una oculta llei del progrés
exigeix que aquest dia tardi encara. Es &ma el cas que. aixi com
en la vida real ens fixem en objectes sensibles molts anys abans
que se'ns ocorri fixar-nos en la nestra pr6pia personalitat. i aixi com
en la histbria de la filosofia el desenvolupament positiu de les
clef-16es fisiques ha precedit force el de la ciéncia psicolOgica, es
probable, a la vegada, en la marxa social, que no es pensara en
l'explotaciO moral del ciutada com element de riquesa material i

moral fins que la dels objectes materials quedi pel que sernbla
esgotadia,i .36 Es una mica corn una anticipacie de la doctrina, ex-
posada principalment amb referencia a l'educacie. de l'anomenat
capital huma, concepte proposat per Schultz per poser de relleu
que reducacie no sols properciona beneficis i satisfaccions, als
individus, sine que incrementa la seva capacitat productive. Es a
dir, el nivell educatiu incrementa la productivitat.'. Per extensiO, des
d'un enfocament macroeconOmic. aquest capital o. segons Leta-
mendi, riquesa, sbn els valors de qué disposa un poble o pais quant
a aptituds, preparaciO, en definitive nivell educatiu de la seva poblaciO.

( 3,1) Aniir", Itvti tt,t 11, q,;In I .ttper,11 (.1 1,i clt...ivt,
d 1.1 10,1 i, (411( d 1,1 p!,..,(.001

1.stologica
f ()p ell p
( iii p ii p
( 37) TT I W ((onlp ) (10(1) Itivo..tmont fit HI/Mall Beings (.hicago 111

vol..ly (-.1,.-,t(jt, Pros!: 1)(11
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Aixi. I educaci6 ha estat considerada en el nostre temps corn una
inversiO i no precisarnent corn una despesa.'g

Letamendi preveu aquesta evoluciO valorativa: -Llavors s'ado-
naran que queda un objecte per explotar. l'horne mateix, i es pro-
curara. en el si de cada familia, acornodar les professions i els oficis
a les aptituds." Aixb es fara a la force. perque vindra un dia en
qua sera molt dificil que es guanyi el pa qui no tingui en la seva
carrera un valor molt positiu per ra6 de la seva real aptitud".4' Crec
que encara és valida aquesta consideraci6 letamendiana. no pas
en el seu tons material i positivista. que tambe es aixi, sin6 en la
seva possible superaci6 hurnanista i espiritualista. El futur exigira
una aptitud polivalent als individus. en virtut de les situacions pro-
fessionals canviants multiformes.

"Llavors sera -diu el nostre autor- quan la civilitzacib es desple-
gara en tota la seva magnificancia. utilitzant totes les forces latents
de la societat. Fins ara, les regions del geni han estat explotades
a ma; no hem agafat d'aquest ric sorrel nornes els grans que brillen
a la superficie: i tot el que ha succeIt corn a molt ha estat que un
carnbrer s'hagi pogut transformar en gran ministre per casualitat:
per la casualitat d'haver escoltat un gran artista els refilets d'un
aprenent de sabater, s'hagi dotat l'escena amb un gran cantant
més:4' per6 el cert és que, a part d'aquestes casualitats, i algun
o altre estorc sobrenatural del mateix geni. o la favorable ernpenta
d'especialissimes circumstancies. el sorral esté per remoure i sbn
molts els milers de genis que jeuen ignorats en el tons; a mes. no
tot ha de consistir en la troballa i explotaciO deis grans talents. sinO
que. aixi corn en la recerca de l'or munta més de gener a gener
el valor de la pols que el dels granuls grossos, tambe es molt mes
gran i adhuc més segur el benefici que la civilitzaci6 ha de reportar
a racornodament general de les aptituds comunes a les arts, pro-
fessions i of lois que el que pot portar-li la troballa dels grans gents:
ja que en el que Os general i com0 estara sempre en la base del

("38) CI, BECKER 0 S (1975) Human Capdal A I hetvetwx and Ernpaa,
.SPoc,a1 Rofelencv Educatton 2a ed PI!!Irctor, N P(.1(conn. Lin(ver,;((y
P(uss PSACHAROPOUL OS G (1981) -Return!: in educai.on An updaind (n

o(npar ;non Comply Ethic n 17 pp 321-341
( Iii ti,pbH Ineccora cc opiOcidc, vc,c)nn n(cPc ,1119.1, VERNON P 1 (19501

rhy st,m1.(9c (c( h.0no(1,1b(14(oc, 1 (cd(n,.. PASOlIA1 I H a.- sobt,,ac;
mut-10a Ed cost Maclnd Moroy..1 1974 Ve.(91,11»bc. ANDHEANI 0 (199:1)

4pC,tnd 'Porno( y (0(.0(in.iywd P,o(ckir Ed cocd Bawecnna Hordn,
(49 ) c;(1 p ci

(4 c, Senchco cc,(4. t cloniendn pOr..1 onomplcc. on Id da !IO pOiM`I
vdnIrnt t,tICCOtt, Prc ;vo
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proces en detail, de la troballa dels gems mateixos de primer ordre
de l'educacib, del benestar social i privet, poderosos auxiliars de
la moralitat

Aplicacio a Espanya

L'autor es disposa a esbossar un petit estudi aplicat de la personalitat
i, al mateix temps, de tipologia comparative, amb referencia a l'Estat
espanyol. -A Espanya. on l'observació fisiolOgica i l'experiencia
histOrica estan d'acord que no hi ha abundancia de personalitats
accentuades, és més necessari que en altres paisos que les fami-
lies es fixin molt en aquesta adaptacio de les carreres, arts i of icis
a l'aptitud natural i evident dels fills que les hagin de formar."
Letamendi tracta de justificar en una extensa nota aquest judici poc
favorable sobre el pais espanyol. -Lestudi de la pintura histOrica
-diu- i l'observacib dels pobles actuals ens ha ensenyat dues grans
veritats fisiolOgiques correlatives, que sOn: primera, que al geni
l'acompanyen sempre notables desequilibris d'organitzaciO fisica
general. en relaciO al tipus com0 de la raga d'on neix;" i segona,
que els pobles. entre els moradors dels quals sOn frequents els tipus
fisics assenyalats, sOn singulars els que presenten tambe en l'ordre
moral major nombre de personalitats accentuades, especialitats
poderoses per a tal o qual branca social, genis, en fi, en major
nombre i a major diversitat de fins impulsats,,..". Aix6 Ii d6na peu
a establir una comparacib de pobles: -A la Ilum d'aquestes dues
veritats (que en realitat en formen una de sola) comparem la pe-
ninsula lberica ainb la peninsula Italica, ambdues conquerides:
arnbdues dividides: ambdues subjugades I martiritzades per robs-
curantit ambdues meridionals: ambdues sensuals, frivoles: amb-

(421 Op cit p ci La constant al his.° al (Joni C)t Ia Letamendi er aquest parayraf
ens recorcla gee es WI Irma desenvolupat per l'autoi en altres oLasions con)
harm remareat amb enter! Carreras I Artau. Sarro Forns (NI) vb 1 I princi.
palment gualit al prop Letamend, Antropologra del Gemo potenera
ricnto creadord v r ti .1 A Obra Cr ,f1 Wh.tti!; preparddas por F orris vol
IV 1. ed Mddhd \Ida hipos di A sarrlaren 11104 imp 209-345 ed M.e10d
Tdm Lit F 0od0quei Ojeda 1907 pp 321 340

(43) Op ed p 52
(44) Solve I ['sled, del pen. en I ot.mmend. linquori present el goy hem indicat en la

nolo 41
(45) Op r p 4.1 nolo
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dues socialistes. per indolencia de la massa general dels seus
estadants; h I tot i aquestes analogies, la Italica, en mig dels seus
periodes de major abjecciO, ha dominat tot el mOn. no solament pels
seus grans genis, sin6 per l'admirable varietat que entre ells ha
presentat, fins a tal extrem, que no hi ha cap branca del saber huma
ni genere de serveisocial que no degui a Italia els seus més ildustres
representants; mentre que la lberica, tan sols en belles arts, hu-
manitats, armes i empreses maritimes ens ofereix noms d'aquests
que s'imposen al mOn i a la histbria de la civilitzaciOii."

Continua encara la comparaciO, al nostre entendre no excessi-
vament encertada. «Contemplin-se ara els dos pobles en els seus
tipus vivents i es veura la relaci6 entre el que és fisic i el que és
moral del geni: per cada cinc italians que observem, segur que en
trobarem, com a minim, un que ens cridi vivament l'atenci6 pel seu
aspecte fisic. considerat com a expressio moral; mentre que per
cada cent espanyols que se'ns presentin a la vista amb prou feines
en trobarem tres que captin la nostra mirada pel seu trag fisic
singular ii.48 Em sembla que aixb sOn elucubracions letamendianes,
que respectem per provenir d'un pensador tan important. perO que
ara -de tornada ja dels estereotips i de les tipologies preestablertes
de pobles- no acceptariem de bon grat. L'autor. seguint la seva
digressio, conclou:"Aixi és com, per desgracia, ocupava més el mOn
filosOfic, artistic, literari, historic, industrial, econbmic, social. re-
ligiOs I politic, la Italica esclava polonitzada per Austria, que la
lberica Iliure i subjugadora juntarnent amb d'altres races en els dos
oceans Els nostles tipus de Cervantes i Carles I. de Lope i de
Quevedo. etc., poden servir d'exemple del que entenem per orga-
nitzaciO fisica singular, com a tret de personalitat accentuada."

(46) Remarqueu extravaganl conoepcio del sdc,alisme espanyol que IC I autor
(47) Op c:t pp 52-53 nota Aix() a escriu el 1868 pocs anys despres Marceline

MENENDEZ Y PELAYO escriu La Cionc,a Espanola on tracta de posar de relict)
el valor universal de la ciencia espanvola La (a edicto d aquesta obra tenia per
Wel Polenpcas. inoricacones y proyectos sob,c Cfoncia Espanola Pr()) de Gu-
rnersindo I AVERDE RUIZ Madr,d 1876 Ia 2a amb el tool definani on dr,
1880 Ia 3.1 et, 3 +.01', e!. do 1887 88 0, alcgo,,,, Onlic foto
mhlrograbco do la Ooncia Fspanola (3er vol ) Allres od imp lo de Miguel
Arligas vols Madrid V SINUCV 1933 la del CSIC Madrid 1953-1954

(48) Op cii p 53 [rola
(49) Op ill p 0 iIl id Observer, due aim) escriu a Barcelona per un auto,

rine parlicipa un uc en la Honaixenca catalana en eh. Jocr. Floralt;
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Ja que actualment no podem crear per educacib tipus singulars,
procurem almenys aprofitar les aptituds diferencials. Diu Letamendi:

doncs, ja que no ens és donat en restat actual de la ciencia
crear per l'educaciO tipus humans singulars I excellents, i que el
nostre pais és esces en la seva produccib espontenia, per raons
etnografiques dificils de precisar, sapiguem explotar. almenys en
cada home, l'aptitud diferencial espontania que en major o menor
grau sempre Ii concedeix la naturalesa".

Lautor, d'acord amb tot aix15, fa unes consideracions sobre
l'elecciO de prof essIO. la ciutadania, el capital huma i la necessitat
d'institucions d'orientaciO professional, consideracions certament
avancades per repoca en que es feien. "L'elecciO de professib, art
o ofici. te el valor clunes noces, perque es la vide, I en moltes d'a-
questes eleccions. si no s'encerta, ni tan sols queda l'esperança
d'enviduar. Un fill, col' locat conforme a la seva aptitud, constitueix
un ciutada I un capital mes: en el cas d'estar mal avingut de natural
amb el seu of ici. mai no passa de ser una calamitat domestica i
social No existeixen, per desgracia. instituts o fundacions d'associa-
cio Iliure. destinades al tempteig oportu dels joves de totes les clas-
ses socials. a fi d'encertar degudament, per les manifestacions
espontenies dels joves i robservacib profunda de les seves qua-
litats, en releccib dofici o estat social. El be que aquestes asso-
ciacions produirien seria immens i hem meditat moltes vegades so-
bre la seva millor organitzaciO: pero, mentre aix6 no tingui efecte,
i els caps de familia I encarregats corresponents hagin de fer servir
el simple bon sentit (que en materia d'expenencia este mancat de
dades I tan fecilment pot errar). ens permetrem concloure aquest
article apuntant unes breus instruccions que serveixin com a guia
en rexercici de tan ardua i transcendental comesa . Aquestes ins-
truccions sOn les regles que examinarem en els prOxims apartats

Regles per evitar descencerts (1) 1 a-5a

El titol que rautor dona a aquest sete apartat es Rogles per evitar
desencerts en ditigir releccio crestat social, que arnb afany sintOtic
horn redifit a la prirnera part Lapartat 76 do Letarnendi. due corn-

(',11) ( CO p .k1 tIr 0,1 1,1

1!11 I I lit I
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pren totes les regles. 1 hem dividit en quatre apartats, del 7e fins
al 10b. Cada un d'aquests apartats compren diverses regles: aquest
apartat -el 76- inclou les regles la fins la 5a.

La prinlera regla és una regla de prudencia i d'observaciO pre-
ventive- "Reg la prirnera."No prendre mai per definitives les aptituds
que es revelen a la infancia. ja que no sempre ho sOn: si observer-
les i dirigir-les, per si ho fossin".

També es una mesura prudencial i preventive la segona: Regla
segona. No acceptar mai per bona la vocaciO que l'adolescent o
el love declare tenir. encara que ho faci amb insistencia i fins i tot
la tingui amb passiO, sempre i quan no conegui per si mateix i Tuna
manera clara la veritable naturalesa de la industna o prof essiO. Hi
ha qui s'apassiona per la carrera militar enamorat dels uniformes

de les parades (desf !lades). i que de segur renunciarla si presen-
cies una nit de bagatge o be un dia de tasques administratives de
caserna". '

La tercera demana observaciO sobre domini o ser dorninat. "Regla
tercera. Observer amb insistencia en quines coses i en quines
situacions exerceix l'adolescent vertader dornini moral sobre els
seus companys i en quines altres es deixa a la vegada dominar per
altre o altres. perque d'aqui es treu una important indicaciO, per
ser natural que el que proporciona domini entre igOals aplegui
preerninéncia social": En la quarta es demana observaciO sobre
passions i defectes "Regla quarta Observer atentament quines
passions manif este [adolescent entre els seus iguals i quins de-
fectes es tiren ells a la cara. i prengui's indicaciO d'aixo. a l'objecte
de veure si contrarien la vocacio manifestada o be si sOn conver-
tibles en veritables auxiliars d'ella a favor d'una assidua i discrete
direccioi,

Adquirir experiencia dels flocs de treball i coneixement de llibres
de l'especialitat escollida. preceptua la cinquena. Es tracta d'una
regla practice, experiencial, molt Ohl per saber veure la veritable
inclinaciO de les persones. "Regla cinquena Si es tracta d'oficis.
porter [adolescent a visitar tellers diversos: si es tracta de carreres.

Ilibres. no pas de cienria popular. que es aproximada-
mc it corn l'uniforme i les parades de l'exercit inteldectual. sinO
Ilibres de severa i tècnrca ciencia. amb tote la seva aridesa. amb

)1 Op S.Ii i '.3
iJi Op co p
C, I) Op i p !,4
15'0 Op
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tot el seu fatigos procediment, prendre indicacio de les manites-
tacions espontanies del nen, de la seva atencio. del seu interes.
de les seves preguntes, de les seves respostes, dels problernes o
questions que ell plantegi sobre les coses que ha vist o les pagines
que ha Ilegit i de les solucions que intentés donar Sembla prou
acceptable aquest procediment d'observaciO personal i experien-
cial que ens proposa Letarnendi.

Id., Id., (2) 6a-10a

En aquest 86 apartat s'indiquen cinc regles més, importants dins
La proposta letamendiana.

La regla seguent afecta la passiO amb qué es pot sentir la vo-
cacio. -Reg la siserw Quan. declarada una vocaciO, en virtut d'una
idea del ram a que correspongui. es nota que tal vocaciO pren el
caire de veritable passiO. profunda I permanent, es tindra una pode-
rosa indicaciO: ja que. vel-leitosa corn és [adolescencia. necessita
sentir molt fort interés i estimul per fixar-se: No obstant aim). modifi-
qui s el judici en favor de les regles Ila i 12a." (57)

La regla setena proposa un informe per part de [adolescent en
que és trasllueixi les seves disposicions. Letamendi tracta de jus-
tificar racionalment aquest objectiu. -Reg la setena. Corn que en les
carreres i oficis tot es redueix a pensari obrar. s'estimulara l'adoles-
cent per tal que. corn si fos un joc, elabori i escrigui alguna cosa
escollida per ell que es relacioni amb la seva manifestada o pretesa
aptitud. amb la seguretat que, a travesdels seus informes-temptejos
es podra veure clarament la veritat de les seves disposicions o de
la falta d'aquestes disposicions: sera aquest esbOs, diguem-ho
una obra en esborrany. perb també un dictarnen en net sobre ell
mateix que era justarnent el que es pretenia esbrinar. (58)

(561 Os) Ca
i,17) Ui ci ir d
1,,fir or. (-0 p ,r1 rlar.rcird, ,,ianca drri, prrio ler,,,r

asPecler; de la phIcolf88.1 I ld pc,colecna posteriors Per algirnes quel,lrow,
algtins enlocanients merely figural sols on la hrstorrd de 1,1 171PdiCind ii
MOS011a Slf10 iamb(' err la de Id PS10)10(11,1 Cr fIll'! beri di( de Id p:deopedirgogra
Ch. Slt.ILJAN SOLER NI 1,s Cs,colow,s a Ca1d/l/NY,/ Bar. elorra. Edic,orir 6.'
I 6hret, ali,pa 161 1981

308



Reflexions I recerques

Més curta és la regla que segueix, en qué es propugna que no
s'exerceixi influència tendenciosa sobre la decisiO dels nois. S'ha
de fer Iliurement, sense pressions ni condicionaments forcats. «Regla
vuitena. Convé que als adolescents o be no sels parli de cap pro-
fessi6 o indüstria o be que se'ls en parli de totes, a fi que no contre-
guin viciosament afeccions corn efecte de recomanaci6 aliena o
d'haver sentit campanes, per ser mala base per formular l'elecciO".59

La novena regla es refereix a la provisionalitat de les eleccions
forcades. «Regla novena. Si la necessitat obliga que el nen o adolescent
s'entregui al treball, consideri's en tot temps l'elecci6 corn a forga
rnajor, és a dir, sense obstacle d'ulterior resoluci6 en virtut de
positives mostres de la natural, espontania, aptitud que més enda-
vent el noi pot donar,,.6°

La regla seguent recomana la pertinent consulta quan l'adoles-
cent és poc robust, davant una professi6 que exigeixi activitats.
«Regla desena. Si es tractés de carrera o ofici que requereixi molta
activitat fisica o moral i l'adolescent no tingues evident robustesa,
consulti's amb alguna persona relacionada amb el terna".6'

Id., Id., (3) 11a-13a

El novè apartat que hem establert comprbn tres regles letamen-
dianes, que van de la 11a a la 13a.

La passi6 o afecci6 intensa, que ja havia estat determinant en
la regla sisena, torna a ser peca de contrast en l'onzena, i s'aconsella
tractar de distreure o dissuadir per comprovar la intensitat de la
decisiO. «Regla onzena. El tret moral de la vertadera vocaciO és la
passiO; sense aquesta no es concep aquella: per6 corn que hi ha
vocacions falses, de la mateixa manera que hi ha falsos amors, sera
pedra de toc per als pares. el mateix que en questions d'amor,
intentar la distracció. Si, malgrat la variaci6 de les impressions per
nous artefactes o per diverses matéries d'estudi, la passiO persis-
teix, sera indici que la vocacki és natural, es a dir, la veu de l'aptitud
ingènita-.6?

(59) Op cit . p id
(60) Op Cit . pp 54-55
(61) Op cit p 55
(62) Op cit . p id
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Tot seguit la regla fa notar que la -facilitat" -una mena de
disponibilitat natural, de naturalitat i comoditat en el fer. una pos-
sibilitat d'accib cOmoda, sense dificultat- és la caracteristica ma-
terial basica de l'aptitud prOpia o genulna -Reg la dotzena. El tret
material de la genulna aptitud és la facilitat amb que sense auxili
de l'art i sols per la intuici6 natural, es procedeix o es discorre en
el ram de que es tracti: de manera que la factlitat, corn expressiO
legitima de l'aptitud real de l'adolescent, és la contraprova de la
vocaci6 per ell manifestada: ja que per més que una vocaciO sigui
viva i fins i tot apassionada, si manca la facilitat, es prova que la
vocaciO es falsa, ja que no correspon l'afeccig a la disposici6.
Llavors busqui's i es veura que algun mObil extern (persona o cosa)
provoca corn il-legitima la falsa vocaciO, en el qual cas la distrac-
ciO per si sola bastara per dissipar-la, presentant-se en el seu Hoc
els mdicis de la veritable aptitud-."

L'autor creu ara necessari ter un resum de les dues regles.
"Resum de les regles onzena i dotzena. El positiu de les ap'ituds
no dbna la passiO sinb la facilitat en la perfeccib dels resultats.."
S'introdueix aixi en el tema aptitudinal la noci6 de -perfecciO, i

amb aquesta nociO la de -resultats- o consecucions.

Finalment, en la regla segOent. s'introdueix el concepte d'-aptitud
especial" que s'expressa amb l'auténtica vocacib de la persona.
"Regla tretzena. Conve no confondre l'afeccig, efecte de ractivitat
general. amb la. vocacib legitima. que es expressiO de l'aptitud
especial. L'adolescancia és activa, perque la vitalitat Ii sobra, i molt
propensa, per tant, a afeccionar-se a qualsevol treball, quedant
oculta i corn ofegada temporalment l'aptitud especial. "L'autor as-
saja aixi una psicologia vocacional. anticipant-se un xic a l'orientaci6
vocacional contemporbnia.

L'autor, a mes, recomana contrastar afecciO i professiO". Ho
diu aixi. -1 ja qua tot sobra en edats primerenques, ara l'afeccig
engendra la professid. ades la professio engendra l'afecciO, as
necessari anar amb molta perspicacia per distingir quin d'aquests
dos fenOmens morals és el qua, en un cas donat, te Iloc. El pro-
cediment riles segur consisteix a canviar bruscarnent l'ocupaciO. Si
el canvi es indiferent, queda demostrat que el que experimenta
l'adolescent es la general afeccm al treball: si el canvi concentra
[awn, produint. en major o menor grau. el quadre de fen6mens
caracteristics de l'absencia en amor, as que l'adolescent treballa

p III

(tti 1 C)11 11 id

( 65 ) )11 t.1 1 P tli
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animat per especial vocacio, produida per 6soecial aptitud.'' Hi
afegeix una nota que possiblernent fa referencia a l'educaciO o
direcciO de les persones. La regulacid de la conducta, en sentit
humanista. troba en el nostre autor una anticipaciô oportuna. Diu:
«Es possible canviar l'aptitud nativa i adquirir-ne una altra o unes
altres de noves, amb o sense detriment d'aquella; perb aim!) sempre
que té lloc és efecte de treball interndel mateix individu: molt poques
vegades ho aconsegueix la direccib d'un tercer,,.'

Id., Id., (4) General i maxima

Per ultim, el dese i darrer apartat compren les regles o normes
de sintesi que Letamendi anornena general i maxima.

Recornana Letarnendi corn a norma general que el treball indus-
trial o professional vagi precedit de bona instrucciO i les professions
(o carreres) d'un curs de filosofia. La dignificaciO de la instruccib
de la filosofia corn a plataforma inicial o previa esdevé encorniable
serveix d'exernple del caracter hurnanista del pensarnent de l'autor.

La instruccib adequada s'ha reconegut j.a fa anys corn a condicib
indispensable d'una bona formacib professional; la necessitat de
la forrnaciO filosOfica corn a propedeutica per a la preparaciO intellec-
tual ha tardat que es reconegues de ple fins al final d'aquest segle,
amb els rnoviments de reivindicació de la base lOgica i filosOfica
en la forrnacib prirnaria i secunderia. Letarnendi prescrivia Regla
general. Sempre que sigui possible, fer que precedeixi a les indOs-
tries una bona instrucciO primaria; i a les professions, un curs de
filosofialE1 que és especial rep la vide del que es genei al, aixi corn
les fulle de l'arbre la reben del tronc. Aixo es essencial".'

Encara hi afegeix una indicacib sobre la importancia dels oficis
la necessitat de ser un bon professional. S'anticipa aixi tarnbé a

totes les consideracions orsianes i orteguianes sobre l'obra ben feta
als critens rnoralitzants i sociolOgics sobre el perfeccionarnent

professional. Maxirna important. En tots els estats socials hi ha

pi' 5! 56(6(i) I ii ii

0.1) ()Ii .11 Il 511 mita 111
(Gli) Op (..,1 p
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honra i pa a guanyar, i val mil vegades més ser un bon fuster que
un mal magistrat>..69

Letamendi vol acabar el seu escrit amb una recomanaci6 de ca-
recter familiar, que complementa la cura de les aptituds. l'orientaci6
personal i professional i, en definitive, l'educaci6 social que ha estat
objecte del seu interes.'c El text letamendie, posat a continuaci6 de
l'abans esmentada maxima important. diu aixi: -Amb aquesta mexi-
ma per guia. les regles mencionades per criteri i a titol de com-
plement la persuasi6 que els fills han d'estar on cal i no sempre
on es vol. i que la manera més garantida d'assegurar-se la gratitud
dels fills es que mes endavant sepiguen que el pare, o la mare,
ha sabut mirar per ells i no per a si mateixos; té la paternitat recursos
mes que suficients per esbrinar en pocs mesos, amb tota certesa
i amb molta reiteraci6 de proves i contraproves, quina sigui la pro-
f essi6 o la indOstria en clue cada nou ciutade podre d'una manera
més natural i mes fecil assolir honra i profit, prestant el major servei
possible a la causa de la civilitzaci6 positive-

En resum, podem dir que per a Letamendi l'educaci6 social.
depenent de l'educaci6 moral, és en bona part una guia de les
aptituds, en tant que aquestes ben orientades determinen el bon
exercici de lec professions i dedicacions I aixi fan més ordenada
i aoequada la vide social. L'educaci6 moral i social es relaciona.

1691 Op cit . p id Sobre la ,nsercio dels loves oportunitats noves professions. vegeu
SCHWARTZ B (1989) La inserciO social i professional deis loves Trad Jordi
Viia-Abadal Vilapiana Barcelona DiputaciO de Barcelona. lnsercien profesional
y social de los jovenes Barcelona. Universitet AutOnoma. 1989. Les noves pro-
fess'dis -Direcc,o General de Joventut" Barcelona. Generahlat de Catalunya
1085 Grupo Bernard KRIEF Oportunidades pare la juventud Barcelona. Caixa
de Pensions. 1985. ALVAREZ. M (1989) Orientaciod'estudis vocadonal a l'EGB
Barcelona PPU (19901 Orientar per al treball Bacelona Generalitat de Cala-
lunya

(70) Sobre I aptitud. onenta. o personal professional. vocacio educacio vocacional
vegeu el resum bibhog(ef lc de les notes 10 14 I 16

(71) Op rits p id Guar.( a orientacio familiar les relacions paterno-filials cfr
ACKERMAN. N W (1974) Diagnostico y tratamtento de las relaciones familiares
4a ed cast Buenos Ares. Paid6s ae BA. Hormé. 1977. DE GREEF. L (1978)
Nos enfants et nous Paris. Casterman ANDERSON M (19801 Sociologia de la
lamqm Mexico F C E QUART I C (1980) Profesidn Padres Una nueva (area
oara una socieoad nueva Madrid. Narcea. RIESGO. I . PABLO. C (1986) Los
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segons Letamendi, amb l'educaci6 fisica, i viceversa, per aconse-
guir una harm:mica formaci6 hurnana.

Per a ell, insistim, l'educaci6 es una mena d'orientaci6 social i

professional. Es un aconsellament, un guiatge, una direcci6 de la
conducta, respectant la individualitat i la Ilibertat personal. Una
educaci6 social, corn hem vist, arrenca de la consideraci6 de les
condicions, disposicions i aptituds de les persones per posar-les
en relaci6 biunivoca i harmOnica amb les ocupacions, professions
i situacions que la societat ens ofereix.

Letamendi, metge-filsof de l'antropologia integral, hipocratica
i humanista, enfoca, doncs, l'educaci6 social arnb visi6 psicope-
dagOgica, centrada en la consideraci6 de les aptituds en corres-
pondencia amb les ocupacions hurnanes. Si aquesta correspon-
dencia fos la que hauria de ser, si eduquessim perque fos aixi.
tindriern molt rneF equilibrada la vida de la nostra societat.

Paraules clau

Histdria de la Pedagogia

Vocacid

Pedagogia Social

Actitud.
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Alexandre Sanvlsens

Se intenta glosar el traba-
jo gue con el Milo La
educaciOn social. publica
L elamendi en Barcelona.
en 1868 Se trata, pwpia-
mente. de un (rebel() de
psicologia social educati-
ve El autor empieza Dor
deslaear la vanedad de
las aptitudes humanas,
que justifica la organira-
mon de la sociedad La
sociedad piensa el autor.
ofrece un desajuste. una
dislocacidn Lie las aptitu-
des al no concordat ado-
cuadarnente aptitudes y
funcrones. vocamOn y es-
tado o profesren So incu-
rre en una confusian en-
tre afieron y aptitud real
La distocacion y confu-
sion aludidas conducen
una sone de peguicios
sec:tales y politicos y
lambien de la vide eco-
nomica Por el contrano.
sr hubtese concordancia
tendriamos una sene de
beneficios y mejoras
Letamendi prepone una
reduceton de los mconvo-
nientes apelando a la
fuerza moral y a la mission
oducativa La educacien.
pare el Os una direccion
de la Mew moral Pasa
roytsta a la marcha 1o516
'Ara de las aptitudes y
especialmeole a la situ&
clan espanota Finalmen-
te. propane trece reglas
para evitar desacierlos.
guy vienen a set normas
de orientacton yocamonal
La norma general es gue
ri trabajo industrial venga
Dreredtdo de buena ins-
truceiOn. y las Carreras
(proleslonales liberales)
do una base filosehea
autor propugna la maxima
de set un buen protesio

1.1 efluracion mwoal
./.1 'Ma forma, r0r, .1(1e
tiaila de las aptitudes
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Abstracts

Get article se propose de
commenter l'etude pu-
bliee par Letamendi it
Barcelone en 1868 sous
le litre L'education socia
le If s'agit en fait d'une
de psycho/ague sociale
educative L'auteur corn-
mence par soutigner la
vanete des aptitudes de
lhomme. gui jushhe
l'arganisation de la some-
ter II observe toutelors
dans la sociele une (lista
cation des aptitudes. ap-
(etudes et fonchons, voca-
tion et eta( ou profession
ne concordent pas Ceci
donne lieu a une confu-
sion entre penchants et
aptitudes reelles Celle
dislocation et cello confu
sion conduisent en outre
it une Serie de prejudices
sociaux et politigues. gut
concement aussi la vie
Oconomigue Sit y avail
concordance, nous atom-
ns au contraire tom serie
de beneffces et d'ameto
orations Letarnendi pro-
pose une reductton des
inconvements en appelant
a la force morale et a la
mission educative
L'education est pour Ito
un moyen d'onenter la
force morale II passe en
revue le developpement
historigue des aptitudes
et. en particuller. la situa
lion espagnole Enfin it
propose treire regles aft:,
d eviler les erreurs. out
sent err fait des reglet.
d orientation professionne-
lie La regle generale
guru /.1 travail industriel
Writ trtre precede d'une
bonne instruction et les
Cameros (professions
liberates) d'une base phr-
losoploque L auteur de-
fend la Ma NUM' du bon
tvoleNsionnel
SOCiale Sera WIC (Wind-
'um foll
emirate des aptitudes

The aim is to provide a
gloss on the work entitled
Social Education publis-
hed by fetamendi in Bar
Celona in 1868 It is ac-
tually a work of educatio-
nal social psychology
The author begins by
emphasising the variety
of human aptitudes which
justifies the organisation
of society The author
considers that society
suffers from a maladjust-
ment, a dislocation of
aptitudes, since they do
not properly coincide wfth
functions. nor does voca-
tion or condition with
profession The result is a
confusion between enthu-
siasm and genuine aptitu-
de The dislocatton and
confUsiOrn Mat we have
mentioned ate damaging
in different ways for so-
cial political and econo-
nee life However. if they
did coincide, we would
enjoy a series of benefits
and improvements Leta-
mendi propOses a reduc-
tion of the problems
through an appeal tc mo-
ral strength and the edu-
cational mission Educa-
tion for him is a way of
director.) moral strength
He reytews the historical
development of aptitudes
and especially the situa-
tion in Spain Lastly he
proposes three rules for
avording mistaken
choices. which are in fact
rules for vocational gui-
dance The general nth-
rs that industrial work it
preceded by gooa ins-
truction) and Me careers
(bberat professions) by a
philosophical basis The
authors propounds the
marlin of hemp a good
prolentrional Cocral
cation Will be a suitable
vartung of aphludes

BEST COPY AVAILABLE

()



RECENSIONS, TESIS DOCTORALS
I NOTES BIBLIOGRAFIQUES

u



Recensions

BRUGUES, J.; DOMENECH, I.;
MONTE1S, LI.; PIELLA, A.; POUS,
M.R.: PUNT!, M.; QUINTANA,
D.; RIERA, M.; RIFA, M.; RU-
BIO, C.; TORT, A.: Modernisme:
Una visiO interdisciplinaria. Bar-
celona: Gra6 Ed./ICE, 1995.

Darrerament, moltes s6n les
publicacions que versen sobre
l'obertura cultural. Tant és aixi,
que en obres recents corn les de
McLuhan, H.Jonas, o Echeve-
rria, s'afirma que el vertex de
globalitat i d'interrelaci6 és el
parametre basic de les noves
relacions politiques i producti-
ves, be entre persones, cultures
o, fins i tot, entre persona i medi.
Perd perque aquesta obertura
sigui plenament viscuda en el
dia a dia, es imprescindible que
qualli una nova visiO de la rea-
litat. En definitiva, que s'interioritzi
una manera de concebre la vida
i la cibncia, el passat i l'actualitat
que, tot retornant als principis
sisternico-cibernetics, integrant
i els diferents elements en una
xarxa interrelacional i conjunti-
va. I perque aquesta pugui es-
devenir un aprenentatge real, més
enlla del que les consideracions
inteldectuals sobre el que aquesta
nova confiauracid de la societat
imphca a mvell estructural, cal
resporidre a la necessitat cies-
tablir multiples connexions fruit
de la comunicaciO i comprensiO.
En definitiva, que es produeixi
un veritable proces relacional

entre els diversos components
que formen el conjunt.

A nivell educatiu, les propos-
tes de treball que rnés s'adiuen
al parametre esmentat sOn les

;e sorgeixen arran d'un treball
0,terdisciplinari que aporti una
descompartimentaciO dels co-
neixements a transmetre. I alho-
ra, que comporti una veritable
relaci6 entre els agents educe-
tius. Cert és que d'un temps enca
s'ha postulat la necessitat d'un
enfocament que doni compte de
la complexitat dels fets i succes-
sos. Al mateix temps, moltes s6n
les teories que afirmen que
aquesta VisiO només pot ser pro-
ducte del treball en equip i d'una
aproximaciO a la materia des de
diferents angles, negant aixi la
dissecci6 de la realitat.

Tot responent a aquest repte
d'oferir una visiO global que im-
pliqui una obertura conceptual,
un coldectiu d'onze professors
de secundaria, provinents de di-
ferents arees i departaments, ha
elaborat un material didactic pen-
sat corn a credit per a Secun-
daria. Un projecte que malgrat
que es conformi amb l'objectiu
explicit de fer possible que l'a-
lumnat sintonitzi amb un movi-
ment cultural, un context i amb
les raons de fons d'un episodi
de la histOria, promogui, paralde-
lament, una manera de conce-
bre la realitat i un estil de treball
basat en la necessitat comuni-
cativa i interrelacional. Aquesta
es, doncs, una proposta de tre-
ball en que ja es troben presents
les possibilitats i alhora les di-
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f icultats d'un treball en equip.
Una proposta que, sense ser per-
f ecta i exempta d'errors. si que
podem afirmar que es un exem-
ple per a posteriors desenvolu-
paments curriculars. Al respec-
te. ens agradaria esmentar que
hem trobat molt positiu el fet
que. tot responent a la idea que
la suma dels factors fa oreixer
el total, l'equip no sols esta format
per professorat de diferents dis-
ciplines. sine que alhora uneix
persones de diferents poblaci-
ons.

Pere la seva proposta de tre-
ban no només Os un compendi
de principis pedagogics. sine
que, i per sobre de tot. es una
aplicacie practica. Concretament,
la idea de fons pren forma en un
material destinat a difondre el
Modernisme Tal com ens expo-
sen les mateixes professores i
professors. l'eleccie d'aquest te-
ma és el resultat de cercar un
centre d'interes en qué confluei-
xen diversos discursos (des de
[artistic al filosef ic. tot passant
per una contextuahtzacie histo-
rica concreta) i que a la vegada
sigui proxim al sentir pensar de
la loventut. No ens ha d'estranyar.
doncs. que sigui precisarnent el
Modernisme el tema seleccionat
per realitzar I experiencia De fet.
es va escolhr precisament aquest
perque el Modernisme és en es-
sencia un movirnent cultural (que
presenta una vessant artistica .
de pensanient, ideologica. i fins

tot economica) que resta molt
proper a l'alumnat a causa de les
seves caracteristiques intrinse-
ques com per exemple. la d'esser
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un moviment no institucionaht-
zat que agrupa diverses formes
de trencament amb el passat irn-
mediat. pero que alhora esdevé
una sintesi entre la tradicie i la
innovacie.

També cal tenir en compte
que en configurar-se amb un ca-
racter radicalment estétic pos-
sibilita una facil compenetracie
amb els sentiments que l'impul-
saren I parallelament. el tema
facilita vivenciar les motivacions

les contradiccions del pensa-
ment contemporani, resultat de
les aportacions modernes I d'una
evoluciO histerica fortament mar-
cada per les relacions produc-
tives i econerniques

A fi de comptes. es una pro-
posta d'educacie estética que
tot desvetllant l'interes per la cul-
tura i les seves manifestacions
artistiques, transmet una actitud
creativa en l'alumnat Tambe vo-
lem fer referencia que des de
postulats corn el de paraula viva
o el de l'imperi de la imaginacie
es reforea una posicie oberta.
tot afavorint la capacitat expres-
siva de les necessitats més es-
pirituals i sentimentals dels i de
les alumnes. I que, simultania-
ment, assenta les bases per un
desenvoluparnent cognoseinu
caracteritzat per una actitud de
descoberta

Finalment volern fer referen-
cia a l'estructura del material
Aquest es compon de dos blocs
El primer bloc este escrit a tall
d'introduccie i destinat basica-
men( al professorat Aquest res.
pon al doble objectiu de servir
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d'exemple davant experiències
sem-blants i de mostrar una de
les seves possibles aplicacions.
S'hi exposa el procOs d'elaboraci6
del treball, els principis pedagO-
gics als quals s'adscriu la pro-
posta, la metodologia d'elabo-
rack') i un seguit de consells prac-
tics per a la correcta utilitzacib
del material (suggeriments di-
dactics, propostes avaluatives...).
El segon bloc esta configurat
pels continguts de les diverses
matéries (filosofia, art, histOria,
literatura catalana i liter cas-
tellana) i subdividit en ..na pri-
mera contextualitzaciO europea,
en una concrecib en la cultura
catalana i relaciO de la mateixa
en cultures prOximes, com la his-
pano-americana. En aquest cas,
hem d'esmentar que en ra6 de
l'estricta estructura tradicional
de Secundaria, tan avesada a fer
seccions. no ha estat possible
evitar caure en una certa f rag-
mentaciO del tema malgrat haver
creat diferents ponts de relaciO
entre les assignatures. Aquesta
fragmentaciO, perO, és un escull
superable si existeix un interés
real de treballar en equip i de
forma conjunta.

Eulelia Collelldemont

DDAA: Historia de la educaciOn
en Espana y Arnérica. Vol. III. La
educaciOn en la Espana contem-
poranea (1789-1975). Madrid:
FundrtciOn Santa Maria (Edicio-
nes SM-Morata), 1994.

Després de comentar a bas-
tament, en nijmeros precedents,
els dos primers Iliuraments d'a-
questa obra -coordinada pel
professor B. Delgado-, arriba ti-
nalment el tercer i darrer volum
dedicat a la histOria de l'educa-
ciO a l'Espanya contemporania.
Es tracta, com en els casos an-
teriors, d'una obra conjunta en
la redacciO de la qual han par-
ticipat més d'una cinquantena
d'especialistes.

En efecte, un coldectiu inte-
grat per humanistes de prestigi
-com Pere Grases-, erudits -com
RamOn Alberdi-, investigadors de
prestigi reconegut -com Menén-
dez Urefia- i un estol de profes-
sors universitaris -principalment
de l'area de la histOria de l'educaciO
tant d'Espanya com d'Amèrica
Ilatina-, integren la Ilarga nOmi-
na de col.laboradors d'aquest
volum que analitza qué ha estat
l'educaci6 a Espanya, des del
final del segle xviii fins al Iran-
quisme

Ens trobem enf ront d'una proli-
f era etapa histOrica en la qual
s'han succeIt -no sense proble-
mes- tot un seguit d'iniciatives
experiencies educatives no gens

menystenibles No podem obli-
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dar.que l'escola ha estat -al Ilarg
de la histOria contemporania- ob-
jecte de batalla ideolOgica i poli-
tica. Es obvi que el control de
reduced() desencadena -en el
moment en que rescola deixa de
ser un be esces i circumscrit a
les classes socials benestants-
la mobilitzaci6 i la participaci6
de tots els sectors de la societat
en un debat pUblic que gira al
voltant de temes corn restatalit-
zed() de l'educaciO, la secula-
r itzac i6 docent, la Ilibertat
d'ensenyament o el financament
de l'educaciO.

Al Ilarg del Ilibre desfilen -en
atape'ida sintesi- les diferents si-
luetes: actitud il.lustrada, pro-
jectes d'ascendencia afrance-
sada corn el de Narganes, pos-
sibilisme liberal corn els assajos
de Montesino o el pla Pidal de
1845, irrupci6 de les idees ins-
titucionistes encunyades per Gi-
ner de los Rios, expansi6 i pro-
paged() delsordes religiosos de-
dicats a rensenyament especial-
ment a partir de la Restauracie,
protagonisme dels moviments o-
brers en les tasques educatives,
pedagogisme regeneracionista.
entrada i consolideci6 deles avant-
guardes pedagegiques al comen-
cement del segle )0, . Kultur-
kampf republica a favor de l'ex-
tensi6 I la popularitzaci6 de redu-
came I de la culture, reacci6
nacional-catOlica franquista. arri-
bada de la lecnocrecta opus-
doista arnb la Ilei d'educaciO de
1970. etc tot presentant un ampli
ventall d'aquells intents I mime-
fives que han apel.lat a reducacio
corn a palanca per actualitzar
millorar la societal espanyola
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Els diversos autors plantegen,
en el quasi miler de pagines del
Ilibre, els aspectes més signifi-
catius d'aquest periode histOric
que, corn en els volums previs,
segueix una disposici6 molt sem-
blant i que -recordem-ho- con-
temple els segilents aspectes
tematics: politica educative, ac-
ci6 de l'Església catelica en l'es-
fere educative, pensament pe-
dagOgic, educed() institucional
i situaci6 educative a America i
Filipines fins a la perdua defini-
tive de les colOnies a les darre-
ries del segle xix.

Aquest esquerna es comple-
menta amb una perioditzaci6 his-
tOrica que coincideix amb les
grans fites de la histOria de re-
duced() espanyola. Un primer
periode que s'incardina en el
ref ormisme ildustrat cobreix els
antecedents del segle xix fins Ia
promulgaci6 de la Ilei Moyano
(1857), moment que d6na pas a
una segona etapa que s'esten
fins [any 1900, quan justament
-bo i aprofitant l'ablanirnent que
segui al fracas colonial de 1898-
s'organitza el Ministeri d'Instruc-
ci6 POblica i Belles Arts. D'aquesta
manera. l'Estat espanyol confr-
gurava, amb cert retard i enmig
de la crisi de la RestauraciO. el
model educatiu d'un estat-nacid
que apostava, tanmateix, per una
modernitzaci6 basada en la ins-
titucionalitzaci6 escolar corn a
condici6 de possibilitat pel ne-
cessan progres cientific. lecno-
!Ogle i econOmic

Pere malgrat la bona estruc-
turacie de l'obra. es detecta un
cert descompensament especi-



alment pel que fa a l'etapa de
la Segona RepOblica i del mateix
franquisme, apoquesque-alnostre
parer- resulten excessivarnent
breus i concises si les compa-
rem amb altres periodes ante-
riors. En aquest sentit detectern
algunes mancances ternatiques
referides -per exemple- a l'acciO
dels pedagogs en l'exili (tot i les
notes sobre Luzuriaga, Xirau i al-
tres pedagogs), o en el seu cas,
l'insuficient tractarnent d'aspec-
tes corn ara l'educaciO de la dona
o la repressi6 exercida pel fran-
quisme sobre el magisteri.

De tota manera, sorn cons-
cients de l'esforg i de les difi-
cultats que cornporta l'elaboracib
d'una obra d'aquestes caracte-
ristiques. No as facil encabir en
rnenys d'un miler de pagines tot
el bagatge pedagogic -politica
docent, iniciatives institucionals,
activitats de l'Esglesia, princi-
pals corrents de pensarnent, pro-
jecciO arnericanista- de l'Espanya
conternporania, a banda del gran
nombre d'entrades biografiques
-es comptabilitzen una seixan-
tena Ilarga de retrats i perfils
personals- que confegeixen un
ampli nomenclator dels peda-
gogs hispanics contemporanis
més rellevants.

S'ha de dir que, des d'una
perspectiva territorial, l'obra
presenta una Espanya cultural-
ment diversa i plural, rnés enlla
de qualsevol ternplacib centra-
lista I uniformista, corn malaura-
dament esdevé en rnOs d'una
ocasiO. Certarnent, aquesta his-
tOria destaca el paper de les
diverses nacionalitats i regions

(
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en l'aclimataciO i adaptaci6 de
les diferents experiancies peda-
gOgiques en cadascuna de les
realitats culturals que integren
l'Estat espanyol. En aquesta Ii-
nia ressaltem el conjunt de mo-
nografies sobre les vicissituds
de la InstituciOn Libre de Ense-
nanza a les diverses arees geo-
grafiques, aixi corn l'especial em-
fasi arnb qua es tracta el rnovi-
rnent de renovaciO pedagOgica
a la Catalunya conternporania.

Obra de consulta obligada
que cornbina la investigacia eru-
dita de l'especialista amb les
necessaries dosis de divulga-
cid-, incorpora multitud d'entra-
des i referancies bibliografiques.
En conseqUancia, els tres vo-
lurns d'aquesta Historia de la
educación en Espana y America
s'han convertit en una eina de
treball imprescindible i eficag
que omple, finalment, un palmari
buit de la tradici6 historiografi-
ca hispanica.

Conrad Vilanou

DOMENECH, S.: Manuel Ainaud
i la tasca pedag6gica a l'Ajunta-
ment de Barcelona. Barcelona:
Publicacions de l'Abadia de Mont-
serrat, 1995.

Poques sOn les vegades que
una tesi doctoral de ternatica
histOrica arriba al rnercat de la
ma d'una editorial privada. Aquest
es ol cas, pert', de la recerca
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sobre M. Ainaud que realitza Sal-
vador Domènech. Les raons de
la publicacie les hem debuscar
tant en l'obra en si mateixa corn
en l'interes actual per la tema-
tica que tracta.

Domenech ens presenta, amb
la f idelitat d'una fotografia d'epo-
ca, el retrat de l'educador-artis-
ta Manuel Ainaud. Aquest és un
retrat configurat des de les mOl-
tiples i diverses activitats que
protagonitza Ainaud. Aquestes
van des de l'etapa artistica en
qué és membre del grup «Els
negres" passant per l'assesso-
rament i l'organitzacie del nou
col.legi Mont d'Or, fins a la di-
recci6 de l'Assessoria Tecnica
de la ComissiO de Culture (Ajun-
tarnent de Barcelona).

Destaquem de la seva trajec-
tOria vital els anys de formacie
autodidecta com a pintor. La sen-
sibilitat estetica adquirida du-
rant aquests anys es mostra corn
a constant en l'obra d'Ainaud.
Recordem que fou precisament
la practice de la docencia, con-
cretament la seva tasca corn a
professor de dibuix i treballs ma-
nuals a l'escola Horaciana, elle
que Ii permeté la introducci6 al
men de l'educacie. Un altre dels
aspectes presents en tota acti-
vitat de Manuel Ainaud fou la
preocupaci6 pel medi ambient.
Primerament, ho feu pales en la
integracie de la nature a les clas-
ses corn a model a dibuixar. Més
endavant, aconsellant la trans-
formacie d'aquells centres de-
gradats. L'entorn va representar
sempre, doncs, un terna d'irnpor-
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tencia sobre el qual calla re-
flexionar i actuar.

El retrat d'Ainaud, perO, no
resta alat del seu context. I per
tal d'ernmarcar-lo, l'autor ens ofe-
reix breus pinzellades de repo-
ca aixi corn del rnoviment edu-
catiu que l'envolta. El context
social d'Ainaud es el de Barce-
lona al comencament del segle.
Una societat urbane formadaarnb
un teixit estructural de contras-
tos de tonalitats. Aquestes van
des del color gris de la miseria
-aqui vagarnent reflectit- al color
viu de la burgesia que l'autor
copsa i desenvolupa amb una
gran profusie. Foren precisament
les contradiccions en les tone-
litats elle que va forjar una vo-
luntat social de rnillorar l'entorn
a través de tots els elements
educatius possibles: l'espai, el
joc, el Ilibre... De tal manera,
s'arriba a postular la necessitat
d'un ambient bell corn a condici6
que fes possible per una tasca
pedag6gica.

La idea de crear un ambient
bell conjuntament amb la de cen-
tralitzar l'interes en l'infant seri
potser algunes de les caracte-
ristiques principals del moviment
de renovaci6 pedagOgica del co-
mencament de segle. Moviment
que s'inscriu dins les inquietuds
socials i culturals del Noucen-
tisme.

El discurs del Noucentisme,
que fou sistematitzat per Eugeni
d'Ors l'any 1906, postulava que
davant la situaci6 social con-
temporal-lie calla una revalorit-
zaci6 de la culture catalana. A-
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quest rellancament s'aconsegui-
ria mitjancant una difusi6 d'all6
que ells anornenaven l'esperit
propi d'una contrada rnediterra-
nia. Es a dir, suavitat, ordre i ar-
relament a la terra. Aixi, es feia
imprescindible l'expansiO d'a-
quests ideals a tots nivells i am-
bits socials. Una de les formes
utilitzades per la transmissi6 d'a-
quests ideals fou precisament
els recursos artistics. Utilitzaci6
que va denar Hoc a un discurs
estètic propi amarat dels vOrtexs
que abans hem referit, és a dir,
la suavitat, l'ordre i la terra. A
nivell estètic, l'ordre s'explicitava
en l'harmonia corn a sirnbol de
bellesa i en el treball corn a mostra
de vitalitat ordenada. La suavi-
tat, distanciant-se dels sentiments
apassionats i les situacions ca-
ricaturesques i fent gala, ben al
contrari, de serenitat i tranquil.li-
tat. I f inalment, l'arrelament a la
terra es representava a nivell
pict6ric amb imatges idil.liques
dels of icis propis de la mateixa.
corn ara la pagesia en general,
els vinyataires...

Aixi doncs, sorn davant un
discurs estètic que busca for-
mar les persones sota uns ideals
ètics i socials determinats. I re-
ciprocament, davant un discurs
formatiu que necessita de l'estb-
tica i concretarnent de la bellesa
per realitzar-se.

Un entorn educatiu de belle-
sa ês també una de les idees que
apareixen amb mesforeaen l'obra
escrita d'Ainaud, Les conslruc-
cons escolars de Barcelona. Ens
hi pr000sa la remodelaciO dels
centres educatius de Barcelona

tot impulsant un nou model ar-
quitectônico-pedag Ogle que irn-
pliques bellesa, higiene i digni-
tat. Aixi, la descripció de Dome-
nech ens retorna a l'encis d'un
moment en qué l'educaci6 i l'art
anaven de bracet, una fusi6 que
en una actualitat dorninada per
l'espectacle visual i amb una pre-
ocupaci6 per l'educaci6 media-
ambiental, reviu amb forca.

L'Optica des de la qual se'ns
presenta el moment d'Ainaud no
és, doncs, la problematica poli-
tica-tot i que no l'oblida, la descriu
sense interpretar-la. D'aquesta
manera, el Ilibre ens indica corn
amb una mirada estbtico-educa-
tiva també podem apropar-nos
al passat. Mirada imprescindi-
ble, d'altra banda, per compren-
dre un pedagog que considera-
va la pedagogia corn a saber
propi de les Belles Arts.

Finalment esmentariem que
el Ilenguatge en que esta escrit
el Ilibre és planer i viu, possible-
ment, per6, amb un excés de
cites que dificulten una lectura
agil. Aix6 no obstant, cal recor-
dar que per analitzar una obra
no escrita sin6 viscuda 6s ne-
cessaria la presencia de les vi-
véncies i els records de les per-
sones properes al projecte en
qUesti6, aix6 s'aconsegueix, amb
escreix, al Ilarg de robra.

Eulelia Collelldemont
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EGAN, K.: Fantasia e imagine-
diem: su poder en la ensenanza.
Una alternativa a la ensenanza
y el aprendizaje en la educaciOn
infantil y primaria. Madrid: Mo-
rata/MEC. 1994.

Aquesta obra ens propose.
tal corn indica el seu titol, una
alternative per a l'educaci6 in-
fantil i primeria basada en els
contes infantils corn a genera-
dors d'activitat intellectual ima-
ginative.

Es tracta d'una opciO diferent
per planificar les classes i les
unitats didactiques sense seguir
la seqUencia de programaciO
objectius-continguts-metodologia
perque la considera massa ar-
tificial i mecanicista

El terna. ja tractat parcialment
per l'autor a La comprension de
la realidad en la educaciOn in-
fantil y primaria (1991), de la
mateixa editorial, té corn a tesi
principal que Ia imaginaciO dels
nens es reina d'aprenentatge
més potent i enérgica. Segons
Egan, es reconeix la importancia
de la imaginaciO dels nens per6
no s'investiga sobre ella i molts
curricula la suprimeixen. Egan
repren algunes idees de la filo-
sofia de Dewey 1 assenyala que
si ens centrem en l'activitat rnes
imaginative dels infants, desco-
brirem tot un conjunt d'eines
conceptuals complexes i pode-
roses en acciO El treball peda-
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gOgic consisteix a esbrinar corn
podem organitzar els continguts
sobre el mOn real de manera que
estimulem els nens i les nenes
a utilitzar les seves habilitats
intel-lectuals per aprendre.

El llibre no explica corn narrar
contes sinO corn utilitzar la forge
del relat, per la seva importancia
i universalitat. per ensenyar qual-
sevol contingut de manera mes
atractiva i significative. donada
la capacitat de comunicar dels
contes. Per tent, i corn l'autor
assenyala, aquesta alternative
te, corn a element central, el sig-
nificat, consisteix, doncs, a pro-
porcionar als nens i nenes recces
a un significat ric i la seva parti-
cipaci6 en ell. Per a l'autor. el
procés dialectic usat pel nen per
donar sentit al mOn equival a la
distinciO ernpirica bineria entre
naturalesa i culture.

Egan questiona els principis
ad hoc que orienten la nostra
practice i exclouen la imagine-
ci6 corn ara suposar que l'apre-
nentatge dels nens va d'all6 més
concret a allO més abstracte o
d'alle més conegut a 2116 des-
conegut. En relaci6 al primer prin-
cipi nega que només es pugui
aprendre a partir d'experiencies
concretes. La Ventafocs, per e-
xernple, conte conceptes abs-
tractes de bondat/maldat, cruel-
tat... Encara que per a alguns
autors aquests conceptes s'han
anat formant a partir d'experien-
cies concretes. Egan no ho enten
aixi i considera que no seri in-
herents al desenvolupament
intellectual infantil. En relaci6 al
segon principi, el pas de les coses
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conegudes a les desconegudes.
l'autor es demana per que, si es
aixi, als nens els agraden les
coses inversemblants. que no
han vist mai, corn ara les cria-
tures fantastiques. No es ben be
que digui que aquests dos prin-
cipis no fun-cionen, sin6 que no
ho expliquen tot (una important
part explicativa de l'aprenentatge
correspon a la imaginacia) i, per
tant, centrar els curricula en aquests
principis 6s reduccionista.

Hem de reconstruir, dones.
els curricula a la Ilum d'una imat-
ge més rica del nen corn a pen-
sador irnaginatiu i lOgico-mate-
matic. Es a dir, proposa per a
les primeres edats un curriculum
més academic, donat que les
capacitats imaginatives no no-
més troben aplicaciO en els relats
fantastics sin6 que tambe crei-
xen i es desenvolupen quan s'a-
pliquen a la histbria, les mate-
matiques les ciencies. Asse-
nyala que la creenca que la re-
cerca cientifica imposa el des-
envolupament de conjunts de des-
treses parcials constitueix una
il-lusiO destructiva de possibili-
tats d'aprenentatge diverses.

En relaciO a aixO. Egan parla
de la influencia restrictiva sobre
l'educaciO de l'aportaciOde Piaget
per centrar-se en allO que el nen
no pot fer (descartant ai xi deter-
minats tipus d'aprenentatges pre-
cocos). Egan argumenta que pot
ser que els nens no tinguin el
concepte lOgic de causalitat pero
tenen sentit de la causalitat. Ja
saben coses de l'honor, la bon-
dat, la Iluita per la Ilibertat, etc.

L'autor considera que es po-
den establir paral.lelismes entre
els contes i els continguts curri-
culars. El conte és una unitat
narrativa amb principi i final, tot
el que s'hi explica és pertinent.
no arbitrari, te un ritme i segueix
un principi de coheréncia. De la
mateixa manera es pot organit-
zar una lIiçO. Cal. doncs, apro-
f itar el model de la forma narra-
tiva del conte, que passa pels
punts seguents: a) descobrir allO
més important del tema, el que
més pot interessar els nens des
del punt de vista afectiu; b) trobar
parells oposats amb prou forga
per captar la importancia del tema;
c) organitzar el contingut en forma
de conte, partint dels parells opo-
sats i estructurant els continguts
narrativament; d) resoldre el con-
flicte entre els extrems oposats
graus intermedis entre ells, i e)

avaluar, intentar esbrinar si s'ha
entes el tema, si se n'ha captat
la importancia I si se n'ha apres
el contingut.

Egan enten quel'ensenyament
ha de preocupar-se per l'orga-
nitzaciO i la comunicaciO eficient
de significats. Per a aquest fi
proposa establir més relaciO entre
el principi (expectatives) i el final
(conclusions satisfactOries) de
les nostres unitats. fer servir parells
oposats i utilitzar basicament la
seqUencia narrativa del conte.
D'altra banda. parla de la impor-
tancia de les implicacions afec-
tives per a tractar uns continguts

proposa excloure del curricu-
lum allo que no tingui importan-
cia pei als nens des del punt de
vista cif ectiu
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Mostra corn usar la formula
del conte en el curriculum no
nornés en les ciencies socials
sin6 en totes les arees curricu-
lars repensant:les perque siguin
més accessibles als infants sen-
se abstreure-les del context hu-
ma en que van sorgir. Per a aix6,
després de descriure el seu mo-
del, posa exemples d'Os en dife-
rents arees curriculars.

En aquest sentit, respecte a
les der-16es socials, corn que
dins els seus continguts hi ha
Ilocs. personatges, esdeveni-
ments... pot creure's més facil
l'aplicaci6 del model, per 6 tam-
be hi ha un perill rnés gran d'en-
casellament dels continguts sen-
se reflexi6 previa. Perla sobre
corn introduir el tema del capi-
talisme i el comunisme.

En relaciOa les matematiques.
posa l'exemple de la compren-
si6 del sistema decimal.

Entorn de l'area de Ilengua
literature, fa una reflexi6 sobre
els avantatges de la lecture quo-
tidiana i sobre la conveniencia
de fer servir acudits i recursos
lOdics en general que plantegin
conflictes que fan funcionar ia
ment per a resoldre'ls. Exposa
una interessant reflexi6 sobre
corn a voltes ens obcequern en-
senyant destreses de lecture i

escriptura tot perdent de vista
la finalitat a la qual serveix l'alla-
betitzaci6. Potser si ens plante-
gessirn qué suposa, que signi-
fica realment aprendre a Ilegir
escriure, ensenyariern a fer-ho

de manera diferent I valorariem
les produccions del nen des d'un
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altre punt de vista. Concreta-
ment, l'exernplificaciO que fa per
a l'area de Ilengua és l'aprenen-
tatge de l'Os de la coma mit-
jangant la redacci6 de cartes i

relats interessants per als nens.

I, finalment, dins l'area de
ciències naturals treballa el tema
de la temperatura.

Egan dedica, per tant, una
gran part dei llibre a explicar
l'aplicaci6 de la forma narrative
del conte i els seus principis
subjacents a les diferents arees
del curriculum prescrit. Cal dir,
pert', que fins i tot en aquesta
part en que il.lustra el seu model
arnb aplicacions concretes a les
diferents arees, el llibre consti-
tueix una reflexi6 rigorosa en-
torn ch, la planificaci6 i de la pro-
gramaci6 curricular, sense cau-
re en cap moment en la tempta-
ciO de proposar programacions
tancades tipus .recepta,, que
només cal seguir al peu de la
Iletra sense reflexionar-hi ni ade-
quar-la a cada cothext.

Per acabar, assenyala dos
obstacles dels quals es cons-
cient per portar a la practice
aquest model alternatiu: el pri-
mer es la dificultat que suposa
per a un professor enfeinat pro-
gramar d'aquesta manera i el
segon es la manca de material
de suport per fer un treball d'a-
questa mena, per6 considera que
no impossibiliten l'intent
sionat de fer una programaci6
d'unitats diclactiques alternati-
ve

cinalment, per concloure el
Ilibre, l'autor fa un breu repas
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hist6ric als diferents models de
curriculum, tot analitzant els fo-
naments de cadascun d'ells.

En conjunt, el Ilibre resulta
forge interessant. L'abundencia
d'exemples i el seu estil narratiu
contribueixen a crear una obra
de lecture fecil i agradable que
l'autor aconsegueix que resulti
molt suggeridora per fer servir
la nostra irnaginaci6 a l'hora de
pensar el curriculum. Al mateix
temps, el profund substrat teOric
del Ilibre fa que ens trontollin
algunes de les idees tOpiques
que habitualment considerern
certes. Es, per tent, una visi6
alternative de gran interes.

Elena Cano

MARTINEZ SANCHEZ, A. ; MUM-
TU OCHOA, G.: El estudio de
casos. Para profesionales de la
Accidn Social. Madrid: Narcea
S.A. Ediciones, 1995.

Dins la collecci6 Narcea
Sociocultural, dirigida pel pro-
fessor Josep M" Quintana, apa-
reix el Ilibre titulat El estudio de
casos. Para profesionales de la
Acción Social, que ve a donar
suport als professionals de l'acci6
sOcio-educativa i als estudiants
amb interes per l'educaci6 so-
cial. Molts dels llibres d'aquesta
coldecci6, igual que alguns al-
tres que estan apareixent en el
mercat, vénen a enriquir l'escassa

bibliografia que hi ha entorn dels
temes referents a l'educaci6 so-
cial, des d'una vessant prectica.

El Ilibre este coordinat per
Amparo Martinez Sanchez, pro-
fessora de Didactica i organit-
zaci6 escolar de la Universitet
de Valencia, i pel professor de
Psicologia Social Gonzalo Musi-
tu Ochoa, de la mateixa Univer-
sitet. S'hi presenten treballs rea-
litzats per diversos autors, la rnajo-
ria professors universitaris amb
experiencia en el camp de l'acci6
social. L'objectiu principal és el
de proporcionar als estudiants
i professionals eines per a la
reflexi6 a partir de les experien-
cies i casos concrets, des d'un
enfocarnent practic i teOric.

Este estructurat en quatre
apartats ben diferenciats, i es-
crits per professionals diversos,
tots ells amb experibncia en el
camp de l'acci6 sOcio-educati-
va.

El primer planteja l'estudi de
casos corn una )ina didectica
per a la forrnaci6 dels treballa-
dors socials introduint-nos al ma-
teix temps en la vessant teOrica
de l'estudi de casos, de forma
sintetica, arnb force referencies
bibliografiques.

En el segon apartat es pre-
senten quatre models de reso-
luci6 de casos abordats per dife-
rents professionals on es fa un
apropament conceptual al tema
de referencia seguit d'una anali-
si del cas que des del primer
moment esta enfocada des d'una
perspective determinada esco-
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Hide pel professional. Es pas-
sera després a la intervenci6 i
es descriura breument la meto-
dologia emprada, i tots ells aca-
ben amb una conclusi6 i una
bibliogralia especifica.

Els casos proposats que. corn
hem dit, sOn abordats segons el
criteri del professional, aporten,
a mes, una justificaci6 donant
certa informaci6 teOrica sobre
aquests. Els dos primers pre-
senten una intervenci6 metodo-
logica molt estructurada (Multi-
metode i la Intervenci6 Conduc-
tual) dels quals es fa una reco-
Hide. tant dels passos i de les
dades referides al proces corn
dels resultats obtinguts en la
intervenci6.

Els altres dos (Sisternica, Psi-
coterapia de grup), s6n plante-
jaments metodolOgicsmés oberts
i més dinamics, especialment pel
que fa referencia al context i als
processos que es desenvolupen.

El tercer apartat presenta una
analisi critica de dos processos:
el de presa de decisions i el
d'intervenciO

Els casos que es treballen en
aquest apartat fan referencia a
l'embil de la familia, la infancia
i la joventut, s'analitzen els pro-
cessos de presa de decisions de
diferents professionals i els pas-
sos a seguir.

Corn a l'apartat anterior se'ns
presenten els casot, de forma
sistematica fent un apropament
tebric al tema plantejat que donara
la pairta per després treballar el
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cas i l'orientaci6 marc per a la
presa de decisions. Després de
la presentaci6 del cas, es fara
tot el procés de resoluci6 del
mateix.

Per acabar. al quart apartat
se'ns ofereixen diversos instru-
ments didactics en forma d'e-
xercicis prectics per facilitar al
lector el coneixement i el domini
de diverses situacions, en forma
de guia de treball per a l'entre-
nament en l'estudi i l'analisi fed-
rico-practice de les institucions
de menors, tant pel que fa re-
ferencia al funcionament corn a
l'estructuraorganitzativa, fent par-
ticipar els lectors en situacions
simulades, on ells mateixos sOn
els protagonistes.

Aquest text, si be amb una
voluntat eminentment practice.
se situa en un nivell avaneat en
el context de l'analisi de la in-
tervenci6 social.

Es una bona eina de treball
per als professionals tent en actiu
corn en proces de formaciO i exi-
geix un nivell alt de ref lexi6 i de
contrast sobre la realitat

MI Asunción Llena Berrie
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REID, D.J.; HODSON, D.: Cien-
cia para todos en secundaria
Madrid: Narcea, 1993.

Si tenim en compte la situaci6
actual del nostre sistema edu-
catiu. es obvi que el titol d'aquest
Ilibre pot resultar forge Ilaminer.
En efecte, nornes cal que pensern
en la implantaci6 d'una Secun-
deria Obligatoria, plena d'incOg-
nites, que ha de representar una
millor formaci6 basica per a to-
thorn, sense discriminacions, i

amb la voluntat d'eradicar el fra-
cas escolar.

Aconseguir una formaci6 que
arribi a tothom i que respecti I

putencii els individus es tot un
repte. sobretot si les persones
que es preten formar tenen entre
12 i 16 anys. En aquest sentit,
les experiencies pilot, dutes a
terme a la Secundaria ObligatO-
ria, ens fan un toc d'alerta sobre
la problematica de la diversitat
a l'aula i la falta de motivaci6.
I abordar aquesta problematica
es pot considerar que es el motiu
d'aquest Ilibre en qué es prete-
nen assentar les bases d'un cur-
riculum de ciencies per a tot-
horn.

Cal dir que el marc curricular
base que serveix de referencia
als autoi s, I tambe els exemples
del Ilibre, correspon al sistema
educatiu angles. De tota mane-
ra. el litre s'adiu perfectament
amb el mare curricular de la nostra
Reforma.

En la primera part del Ilibre,
els autors presenten, de manera
contrastada, la seva posici6 en
relaci6 al significat i les finalitats
d'un ensenyament per a tothom,
i tambe la seva visiO sobre la
questi6 del traces escolar, i este-
bleixen les bases per dissenyar
un curriculum de ciencies que
sigui valid per a tothom.

Davant dels curriculums di-
f erenciats sobre la base de dis-
tincions culturals, de capacitat,
d'entorn social, etc., el Ilibre de-
f ensa la necessitat d'oferir un
curriculum de ciencies comil ba-
cat en el dret a la igualtat d'opor-
tunitats educatives. Aquest cur-
riculum s'enten corn un conjunt
de finalitats comunes que ens
assegurin que tots els nens han
adquirit una culture cientifica be-
sica, ben entes, perO, que hi
haura .nens que arribaran mes
Iluny dels nivells basics i que les
experiencies i els ritmes d'apre-
nentatge seran diversos.

De les tres grans linies de
finalitats que, clessicament. orien-
ten un curriculum de ciencies
centrades en l'alumne, la cien-
cia i la societat- ells prioritzen
les que se centren en l'alumne.
pelt considerant també la natu-
ralesa del coneixement cientitic
i les interrelacions entre ciencia,
tecnologia i societat.

Quant al model, s'inclinen per
una ortentacib de ciOncia inte-
grade, basada principalment en
procedirnents i amb incidencia
sobre la culture tecnolOgica

especialment informatica-, la
matematica I la humanista -per
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mitja de determinades orienta-
cions humanistes i una insisten-
cia en el Ilenguatge.

Aquest curriculum hauria d'a-
nar adrecat a eradicar el fracas
escolar que afecta una bona pro-
porciO dels alumnes. Segons els
autors, a Anglaterra, el 40% de
la poblacib escolar no este ca-
pacitada per aconseguir el cer-
tificat d'educaciOsecunderia als
16 anys, al final de la Secundaria
ObligatOria.

Aquest 40% d'alumnes son
identificats corn -de baix rendi-
rnent- i es defensa el conven-
ciment que el problema es tent
de rnotivaciO corn de capacitat.
Un curriculum que treballés a
fons la motivaciO augmentaria el
rendiment d'aquests alumnes.
En aquest sentit el Ilibre fa al-
guna cosa mes que un repas a
les diverses concepcions d'ob-
jectius, metodes, avaluacions...
Intenta destriar quins aspectes
sOn irtils per la seva finalitat
en algunes ocasions, presenta
exemples concrets. La importan-
cia dels aspectes afectius i del
paper del professor -especial-
ment la seva disposicib- sbn insis-
tents al Ilarg d'aquesta segona
part.

Els dos Ultims capitols ens
ofereixen exemples I iniciatives
actuals. En concret, es presen-
ten unes experibncies curricu-
tars de centres anglesos basa-
des més en aspectes afectius
que no cognitius. SOn un exem-
ple de curriculums corn els de-
fensats pels autors I que s'han
portat a la practice arnb bons
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resultats i, per tant, poden ser
rnotiu d'animaciO per als profes-
sionals de l'ensenyarnent pre-
ocupats per aquesta ternatica.

Davant de certs detalls, per6,
el lector pot estar temptat de
pensar que a qui rnés Ii convin-
dria la lecture d'aquest capitol
és a deterrninats rnernbres de
l'AdministraciO. Aixi tenim, per
exemple, que la relaciO profes-
sor-alumne maxima prevista es
1:16 i a les experiencies presen-
tades corn a exitoses es 1:10.

Una Ultima consideraciO que
cal fer es que, al Ilarg de tot el
Ilibre, es pot experirnentar la sen-
sack) que s'esta Ilegint un llibre
de didactica general amb orien-
taciOcap a alguns temes de e'en-
cies. Les consideracions i orien-
tacions que justifiquen aquest
curriculum corn a valid per a to-
thorn sOn prou evidents, per6 el
contingut que ha d'assegurar la
pretesa forrnaciO cultural cien-
Mica per a tothorn no queda prou
explicit, ni en els exernples.

Josep M. Cerveró
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FLORENSA I PARES, JOAN:
L'ensenyament a Catalunya du-
rant el trienni liberal (1820-1823):
el métode dels escolapis. Direc-
tor: Dr. Josep Gonzalez-Agepito.

L'objectiu de la tesi es conei-
xer la realitat escolar de Cate-
lunya i el paper que hi juguen
els escolapis; es fonamenta en
la recerca en riles de cinquanta
arxius.

El primer pas és I 'exposiciô
del marc histbric amb I 'analisi
de la politica, societat, econo-
mia, culture, Esglesia i escola-
pis; s 'intenta un coneixement
descentralitzat de Barcelona.

En la legislaciO escolar es
recorda la ConstituciO, l'informe
Quintana, el Reglamentode 1821
I el Proyecto de 1822; s'hi ale-
geixen altres disposicions no
educatives perb que afecten els
mestres.

El mapa escolar, segons les
dades obtingudes, este ordenat
per comarques amb mapa de
municipis, Ilistat per poblacions
de mestre, escola, sou, mesa-
des i continguts. La ciutat de
Barcelona és tractada a part:
escoles de l'Esglesia, pilbliques
privades. Dels escolapis s'ana-

litza- mestres, assignatures o ni-
yells, mitjans de subsistencia.

Dintre dels agents educatius
horn hi troba: els mestres (for-
med& oposicions, sou, ideolo-
gia , etc.), alumnes (origen so-

cial, nombre per aula, edat d'in-
gres). Igual es tracta respecte
dels escolapis.

En el procés educatiu es con-
temple l'edifici escolar, I 'aula, el
mobiliari, els nivells, els meto-
des o sistemes, els programes
didectica, l'organitzaciO de I 'es-

cola pUblica i privada o dels es-
colapis. S'intenta una classif
cacici qualitative de les escoles.

Finalment s"estudia el pen-
sament educatiu dels illustrats,
afrancesats, liberals, tradicionals
i escolapis.

Paraules Clau

Histbria

Mestre

Alumne

Aritmética

Mapa

Finançament

GUSI I FUERTES,NARCIS: Anali-
si seqUencial de les adaptacio-
ns fisiologiques a l'eslorg mit-
jançant l'entrenament i la seva
aplicació. Director: Dr. Josep Roca
Torrent i Dr. Joan Ramon Bar-
bany CairO

Aquest treball planteja dues
hipdtesis: 1)Ia freqUencia car-
diaca (FC) és un bon index per
estimar el consum d 'oxigen en
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persones sanes i, 2) en I 'entre-
nament intervalic (El), el control
del temps de pausa mitjancant
la FC te avantatges respecte d 'al-
tres alternatives. Els objectius
principals s6n: 1)estandarditzar
I 'El mitjancant la FC en atletes
i persones sedentaries sanes; 2)
estandarditzar un programa d 'en-
trenament fisic aplicable en se-
dentaris sans per obtenir un aug-
ment del consum maxim d 'oxi-
gen; 3) avaluar cada 15 dies els
canvis fisiolOgics observats en
sedentaris durant un periode de
8 setmanes d 'entrenament; i 4)
analitzar les relacions entre els
controls de camp -execuciO d 'en-
trenament- i els estudis fisio1O-
gics aplicats cada 15 dies en el
laboratori durant el periode d'en-
trenament.

L 'estandarditzacib es realit-
za en una poblaci6 de 12 atletes.
L 'estudi de les adaptacions f
siolOgiques a I 'esf orc i la com-
paraciO entre els controls de camp
i els de laboratori s'han efectuat
en un grup d 11 sedentaris que
executaren el programa d 'entre-
narnent.

Les conclusions més relle-
vents sOn 1) confirmaciO de la
hipOtesi: 2) un programa d 'entre-
nament mixt, que inclou Els contro-
lats mitjancant la FC, amb inten-
sitats Ileugerarnent superiors al
Hinder ventilatori, es eficac i ad-
herent per millorar la tolerancia
a I exercici en sedentaris: 3) la
velocitat de recuperacib de la
FC despres d 'un esforg fisic aug-
menta signif icativament amb
I 'entrenament en sedentaris, 4)
es presenta I. estandarditzaciO
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de I 'El tot controlant la intensitat
de les repeticions i les pauses
mitjancant la FC.

Paraules Clau

Fisiologia

Exercici fisic
Salut

Programa

LLORET I RIERA, MARIO: Ana-
lisi de l'acció de joc en el water-
polo durant l'Olimpiada de Bar-
celona-92. Director: Dr. José Her-
nández.

L'estructurafuncional que sus-
tenta I 'acciO de joc del waterpo-
lo es basa en un model integre-
dor dels "universals ludomotors
de P. Parlebas i de r"Analisis de
la acciOn de juego en los depor-
tes de equipo,, de J. Hernandez
Moreno. Els universals ludomo-
tors de P. Parlebas sOn una de
les millors aportacions a I 'analisi
de la praxiologia esportiva, ja
que sOn models ope-ratoris que
representen les estructure:; de
base del funcionament do tot el
joc esportiu i portadors de la
lOgica interna que els caracte-
ritza. Per un correcte estudi dels
universals en aquest esport d 'e-



Tesis doctorals

quip corn el waterpolo, hern de
considerar aquest esport con-
format per dues estructures es-
paials:

L'espai intern anornenat
Univers de l'acciO de joc, por-
tador d 'una lOgica interna.

L'espai extern anornenat
univers ambiental portador d "una
lOgica externa, i que no ha estat
motiu d'estudi en aquest treball.

L univers d 'accid de joc as
aquell pla espai-temporal en que
apareixen accions de joc amb
significaciO prexica o accions
amb una significaci6 praxica hi-
potetica o virtual, en presencia
de cornunicaciO motriu.

Aquest univers de l'acci6 de
joc, s'explica mitjancant dos pa-
radigmes: I 'estructural i el f un-
clonal. El paradigma estructural
esta configurat per accions de
joc amb significaci6 praxica vir-
tual i sOn portadores d 'una là-
gica interna implicita, no desxi-
frable, protagonitzades pels rols
i les conductes subrOliques.

El paradigma funcional esta
configurat per les accions de joc
amb significaci6 drama real
son portadores d 'una lOgica in-
terna explicita, integrades pels
marcs tbcnics . els marcs tactics
dels sistemes de joc I els marcs
estrategics que delimiten les es-
trategies prOxiques interseccio-
nals

El present treball analitza 10
partits seleccionats dels JJ00
de Barcelona-92, mostrant un nou
metode d .observaciO pets es-

(

ports d 'equip: el praxiograma,
d 'on surten tots els resultats que
expliquen la concepcid teOrica
sustentada en la tesi doctoral.

Paraules Clau

Joc de cornpetici6

Jocs Olimpics

Paradigma

Tesis presentades

23/11/94. Figuera Gazo. Pilar
La InserciOn Socio-profesional
del Universitario/a. Director: Dr.
Benito Echevarria Samanes: Dr.
Sebastian Rodriguez Espinar.

12/12/94. Lazaro PicOn, Na-
tividad Analisis Didactico del
Nivel de Lenguaie Escrtto en un
Contexto BilingUe Urbano. Di-
rector: Dr. Joan Mallart Navarra.

19/12/94. Bonilla Alvarez,
Sebastian: Un Modelo Pragnia-
tr:o. Ensayo Critico de la Tenon
de la Relevancia. Directora- Dra
M Paz Battaner Arias.

16/03/95. Salm Fuer les. Hec-
tor Alejandro- S. Expenen-
cia y Lenguale: Notas para una
interpretacion Director Dr. Jor-
ge Larrosa Bondia
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-07/04/95. Fuster Matute, Joan:
Risc i Activitats Fisiques en el
Medi Natural: Efectes de la Prac-
tica sobre la Resposta Emocio-
nal. Directora: Dra. Montserrat
Goma Freixanet.

03/05/95. Gracia Clavero,
Isabel: El Discurso PedagOgico
de Julio Verne en los Viajes
Extraordinarios. Directora: Dra.
M. Paz Battaner Arias.

08/05/95. Aguado JOdar, Xa-
vier: EducaciOn Postural de Tareas
Cotidianas en la Enserianza Pri-
maria: una VisiOn Ergon6mica.
Director: Dr. Joan Riera Riera.

09/05/95. Buisan Serradell,
Carme: Los Factores de Madura-
ci6n en la AdquisiciOn del Acto
Graf/co. Director: Dr. Sebastian
Rodriguez Espinar.

- 10/05/95. Rosich Sala, NOria:
Els Nivells de Pensament Geo-
metric i ResoluciO de Problemes
Geometries amb Alumnes Sords
i ()lents: Implicactons Pedag6-
gigues. Director/a: Dra. NOria Sil-
vestre Benach: Dr. Josep M. Nu-
nez Espallargas.

- 13/05/95. Lin, Yue-Hong : Un
Analisis Empirico de la Estabi-
lizaciOn/FosilizaciOn: La Incor-
poraciOn y la Auto-correcciOn en
unos Sujetos Chinos. Director:
Dr. Miguel Llovera i Canaves.

-26/05/95. Vargas Neto. Francis-
co Xavier de: Deporte y Salud.
Las Ac;ividades Fisico-deporti-
vas dos de una Perspectiva de
Ia EducaciOn para la Salud: Sintesis
Actual. Directora: Dra Montser-
rat Fortuny Gras.
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26/05/95. Hue Garcia, Car-
los: Una Propuesta para la For-
maci6n Permanente: la OpiniOn
delProfesorado. Director: Dr. Joan
Mateo Andres.

16/06/95. Costes Rodriguez,
Antoni: Estudi observacional de
les tasques semidefinides i de
les Modificacions dels Rols
ConsegOents en un Joc Tradi-
cional Sociomotriu. Director: Dr.
Caries Enric Riba i Campos.

20/06/95. Solanellas Dona-
to. Francesc: ValoraciO Funcio-
nal de Diferents Categories. Di-
rector: Dr. Ferran Rodriguez Gui-
sado.

27/06/95. Praia Carravetta,
Elio Salvador: Deporte y Control
Social. AproximaciOn Sociope-
dagOgica. Director: Dr. Conrad
Vilanou Torrano.

05/07/95. Escude Matamo-
ros. Aurora: Los Planes de Es-
tudio de Ciencias de la Educa-
ciOn en las Diterentes Universi-
dades de los Paises de la Uni6n
Europea. Directora: Dra. M. Dolors
Millán Guasch.

12/09/95. Mandoli Tost,
Montserrat: Estudi I Millora de
l'Expressi6 Escrita en Llengua
d "Us a l'Ultim Curs de Formaci6
Professional. Director: Dr. Joan
Mallart Navarra.

12/09/95. Nicolete da Silva,
Carlos Alberto: FormaciOn con-
tinuada de los profesores de edu-
caciOn fisica. Una propuesta pa-
ra las Universidades Federates
del Noreste de Brasil (UFNB).
Director: Dr. Saturnino de la Torre.

t.
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BOIX TOMAS. H.: Estrategias y
recursos didacticos en la escue-
la rural. Barcelona: ICE de la Uni-
versitat de Barcelona/GraO, 1995.
:39 pp.

Labia de Rose( Boix I Tomas
analitza els diversos aspectes
que caracteritzen l'educacie
emmarcada dins el context ru-
ral. Defensa l'escola -situada a
l'arnbit rural corn una institució
educative que té corn a suport
el medi i la cultura rurals, corn
una estructura organitzativa he-
terogeniaisingulariamb una con-
figuracio pedagegico-didactica
multidimensional.

Al llarg d'aquesta obra, l'au-
tora ofereix reflexions-, analisis
i suggerirnents d'estrategies di-
dactiques i recursos que poden
facilitar el treball dels docents
que treballen en medis rurals.

S'hi realitza una analisi de les
particularitats que suposa a l'arn-
bit rural la nova ordenaciO del
sistema educatiuiles seves prin-
cipals necessitats per fer front
a la nova proposta arnb garan-
ties d'exit

Labia. ernrnarcada dins la
col-lecciO -Materials per a la in -
novacie educativaii, analitza els
tres elements de Iota relacie es-
colar. cspais. alurnnat i profes-
sorat.

L'organitzacie de l'espai es
el centre d'unes reflexions que

giren entorn del concepte de fle-
xibilitat. A continuacie es pre-
senten unes consideracions so-
bre l'aprenentatge autenorn dels
alumnes i s'analitzen els diver-
sos aspectes que caracteritzen
la tasca docent en el medi rural.
Amb tot aixe, l'autora intenta es-
borrar la irnatge del -pobremestre
rural amb un grup d'alurn-nes
il-lusos, allunyats de la realitat
social i amb una organitzacie de
l'aula pobra, basada en enfoca-
rnents tradicionalsii.

L'autora aporta suggerirnents
per a la utilitzaciO de deterrni-
nades estrategies didectiques.
principis rnetodolegics i recur-
sos flies funcionals per a l'escola
en el medi rural. Es revisen aixi
els processos d'aprenentatge,
la diversitat de l'alurnnat i el seu
tractarnent, formes de treball per
projectes, models d'agrupacie,
etc., arnb la intencie de donar
resposta a les necessitats de
funcionarnent d'aquest tipus
d'aula.

Finalinent es planteja una nova
visiO de la programacio de cicle
segons el plantejarnent curricu-
lar de la Reforrna del Sisterna
Educatiu. L'autora suggereix
corn elaborar un pla sistemati-
tzat d'actuaciO partint dels cri-
tens de coherencia I de treball
en grup.

En definitiva. es tracta d'una
obra que formula les caracteris-
liques pi Opies de l'escola en el
medi rural i que rebutja les duali-
tats rural/urba tot reivindicant
una concepciO d'escola de qua-
litat, valida per a totes les situa-
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cions escolars i que doni respos-
ta a les necessitats educatives
de l'alumnat en el medi rural.

Encara resten moltes escoles
rurals al nostre pais, per la qual
cosa 4educaci6 rural necessi-
ta un canvi en les seves estruc-
tures basiques i la posada en
marxa d'un procés innovador
que s'adapti a les realitats sO-
cio-culturals per tal de gaudir
de les mateixes oportunitats que
les escoles ordinaries.

HOUSSAYE,J.(dir.): Ouinze pé-
dagogues. Textes choisis. Rous-
seau, Pestalozzi, FrObel, Robin,
Ferrer, Steiner, Dewey. Decroly,
Montessori, Makarenko. Ferrière,
Cousinet, Freinet, Neill, Rogers.
Paris: Armand Colin, 1995.

Aquesta Os la segona vegada
que des d'aquestes pagines do-
nem noticia d'una obra coordi-
nada per Jean Houssaye -pro-
fessor de la Universitet de Rouen-
que ha tingut l'encert de confe-
gir -després d'una acurada tria
en la qual han participat diver-
sos especialistes d'arreu del
mOn- una selecci6 dels quinze
pedagogs riles destacats de la
histOria de l'educaciO des de Rous-
seau enca.

Si en el primer Iliurament
-aparegut l'any 1994- s'establia
un perfil amb les idees educa-
tiyes i els aspectes més des-
tacats de l'obra de cadascun
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dels pedagogs escollits. en
aquesta ocasi6 ens trobern da-
vent d'una antologia de textos,
elaborada pel mateix col.lectiu
d'autors que participa en ['anterior
volum. L'objectiu d'aquest aplec
és clan poser al servei del pOblic
lector una recopilaci6 d'alguns
dels textos pedag6gics més
significatius i caracteristics de
cadascun dels educadors inclo-
sos en aquest repertori que, per
exigencies editorials, s'ha reduIt
als quinze noms de referencia.

De fet, les dues obres sOn
complernentaries, i la lecture d'a-
questa antologia rernet al primer
llibre a fi de situar i ccntextua-
litzar adequadament els textos
en q0esti6. Cal insistir en l'origi-
nalitat i la novetat que represen-
ten alguns dels fragments reco-
pilats, poc coneguts entre nos-
altres. D'aquesta manera, horn
té la possibilitat de trobar en
aquest Ilibre &guns textos rars
i de dificil consulta corn, per e-
xemple, els que corresponen a
Pestalozzi, FrObel, Robin, Stei-
ner, Decroly o Ferriere. Tot i ser
escrita en trances, l'obra pot ser
una eina Util i valuosa per a to-
thorn, car situa al nostre abast
un panorama del bo i minor del
que ha estat la literature peda-
gOgica conternporania.
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MUZAS, M.D.; BLANCHARD, M.;
JIMENEZ, A.; MENGAR, J.C.:
Disetio de diversificaciOn curri-
cularensecundaria. Madrid: Nar-
cea, 1995.

Corn és conegut de tothorn,
a partir del places d'aplicaciO
de la Ref 6rma Educative. els
centres d'EducaciO Secunderia
hauran d'introduir un conjunt de
canvis que afecten la seva orga-
nitzaciO i el seu funcionament
amb implicacions importants per
al curriculum. L'assumpciO del
principi de comprensivitat en equi-
libri amb el de diversificaciO del
curriculum planteja als profes-
sors encarregatsd'aplicar-los ne-
cessitats de formaciO i de docu-
ments que els ajudin en aquest
procés. L'editorial Narcea, amb
la publicaciO de la collecciO -Se-
cundaria para todos-, intenta o-
f erir materials d'ajuda per a res-
pondre a aquestes necessitats.
El Ilibre que presentem forma
part d'aquesta col lecciO. Els autors
l'estructuren en tres parts.

A la primera s'explica corn
s'assumeix des dels marcs le-
gals. la ConstituciO i Ia LOGSE.
el principi de diversificaciO cur-
ricular, en general I de manera
més especifica a l'ESO, sense
deixar de banda la necessitat de
garantir l'ensenyament d'ims
continguts curriculars minims
comuns per a tota la poblacie

A la segona part es presenta
un exemple de disseny o plani

ficaciO d'un programa de diver-
sif icaciO que no entri en contra-
dicció amb l'assoliment dels ob-
jectius generals de l'ESO que es
formulen en el primer capitol. En
els capitols segon i tercer d'a-
questa part es presenten les are-
es a partir de les quals s'estruc-
turara la proposta d'una respos-
ta diversificada i el seu desen-
voluparnent curricular.

La tercera i Oltima part del
Ilibre es presenta corn a instru-
ment d'ajuda per al professorat,
corn una guia per facilitar-li el
procés d'elaboració de progra-
mes adaptats als centres en conti-
nu des del grup fins a rindividu.

RODRiGUEZ GOMEZ, R.; CA-
SANOVA CARDIEL, H. (coord.):
Universidad contemporanea.
Racionalidad politica y vincula-
ciOn social. Mexic:CESU/PorrOa.
1994.

La Umversidad Nacional Au-
tonoma de Melico(UNAM)-inau-
gurada l'any 1910 I una de les
universitats de més prestigi de
tot America, en la qual trobaren
una acollida excellent molts
dels membres d'aquella magni-
fica generaciO universiteria ca-
talana, integrada per homes corn
Pere Bosch I Gimpera I Joaquirn
Xirau, que emprengue el carni
de l'exili l'any 1939-, posseeix
un centre d'estudis sobre la Uni-
versitet (CESU) quo, des de fa
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temps, reflexiona sobre els pro-
blemes de l'educaci6 superior
des de la perspective mexicana.
Tanmateix, el CESU mante una
linia editorial suggeridora i con-
sistent, a la qual s'incorpora ara
aquest treball coldectiu -coordi-
nat pels professors Rodriguez
GOrnez i Casanova Cardiel- i en
que collaboren diversos espe-
cialistes Ilatinoamericans.

Tot i que es tracta d'una obra
pensada i escrita des de la reali-
tat social mexicana, no es menys
veritat que les seves aportaci-
ons ultrapassen els limits geo-
gréfics d'aquell pais, perque no
hem d'oblidar que la Universitet
-corn a instituci6 genuIna de la
culture occidental- agombola set
segles d'histOria i que, per tant,
moltes de les seves problerneti-
ques sOn semblants quan no co-
munes arreu del m6n.

A riles, cal remarcar que els
treballs aplegats tenen un ma-
teix signe: afronten, des d'una
pluralitat d'enfocaments, la pro-
blemetica de la racionalitat poli-
tica de la universitat contempo-
rania. D'altra banda, no es pot
negar la importencia histOrica
deis moviments estudiantils me-
xicans -el m6n encara recorda
la mobilitzaciO de l'any 1968 que
propicie una forta inversi6-, aixi
corn la nova sensibilitat politico-
social sorgida a Mexic en aquests
darrers rnesos. Mexic -corn bona
part de Llatinoarnerica- apareix
on aquests t2mps postmoderns
corn una mena de consciencia
per una culture I una universitat
que, igual que l'occidental, es le-
gitirna -corn assenyala Lyotard-
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per l'eficacia dels seus resul-
tats.

Vet aqui, doncs, la relleven-
cia d'aportacions corn les que
ara ens ocupen i que tenen, corn
a corm) denominador, reflexio-
nar sobre una instituci6 aboca-
da a continuades crisis de crei-
xement. No endebades la po-
black) universiteria creix sense
aturador: el professor Rodriguez
recorda que el nornbre d'estu-
diants universitaris en el mbn
passe d'aproxirnadarnent 28 rni-
lions l'any 1970 a gairebe 50
rnilions en poc menys de 10 anys.
En aquell mateix periode -la de-
cade dels setanta- a America Ile-
tina es passe d'un millO i rnig a
cinc milions d'estudiants univer-
sitaris.

Forrnalment l'obra presenta
dues parts ben diferenciades. A
la prirnera, de caracter mes ge-
neral, s'insisteix en la crisi uni-
versiteria a la Ilum de les rela-
cions arnb la societat i l'Estat.
Tot i que no es la nostra intenciO
descriure cadascuna de les a-
portacions, ressaltern, per exern-
ple, les consideracions del pro-
fessor Varela al voltant del feno-
men del credencialisrne» que,
des d'una perspective econ6-
mica, determine que la relació
entre l'educaci6 superior i l'ocu-
paci6 -rnes que no pas seguir
una seqUencia del tipus a major
inversiO, major producciO i re-
rnuneracib, es regeix per una
lOgica semblant a la d'inflaciO/
devaluaciO, Os a dir, que l'augment
de titulacions universiteries corn-
porta una disrninuci6 de les ex-
pectatives professionals per als

('
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nous titulats, la qual cosa impli-
ca, corn tots sabem, una greu
malvestat per tal d'harmonitzar
les sortides universitaries amb
les necessitats del mercat de
treball. Per tot plegat, l'educaci6
superior -que s'afaicona a l'A-
mbrica Ilatina corn una soluci6
al desenvolupament economic-
s'ha convertit en un autantic pro-
blerna.

La segona part -dirigida més
especificament a les qi.lestions
que afecten la UNAM- aborda
l'analisi politica de la instituci6
a través de l'estudi de diferents
dimensions i moments histOrics
de la vida universitaria mexica-
na que, a voltes, es compara
amb altres realitats universita-
ries Ilatinoamericanes. Al Ilarg
d'aquesta segona part es des-
g rana una amplia bateria de te-
mes -la dualitat modernitzaci6-
democratitzaci6, la sindrome de
l'expansi6 educativa, l'ambigui-
tat de molts dels seus objectius,
els intents constants de reforma,
els processos de planificaci6,
etc.- tot configurant un conjunt
de la pluralitat de racionalitats
que incideixen en una universi-
tat del prestigi i de la histbria de
la UNAM.

i

RODRiGUEZ MORENO, M.L. i
altres: Programa para aprender
a tomar decisiones. Barcelona:
Laertes, 1994.

Des d'un vessant practic, cal
dir que aquesta obra, malgrat
que l'autora ens parla d'alumnes
d'ESO, va dirigida tambO a alum-
nes de 76 i 86 d'EGB de ['antic
sistema educatiu.

Quant al Cuaderno del alum-
no: Les activitats proposades
considerem que sOn atractives
i clarificadores per al lector, ja
que de forma totalment
l'alumne sera capac de:

conOixer-se a si mateix: va-
lors, aptituds. interessos...

obtenir informaci6 sobre les
possibles sortides académi-
ques i professionals.

aprendre a prendre decisi-
ons

Cai constatar que l'alumne se
sent més relaxat mitjancant
aquest tipus d'activitats i no corn
altres programes d'orientaci6
que tenen un plantejament total-
ment objectiu per valorar els di-
f erents aspectes: aplicaci6 de
proves. questionaris .. en els quals
els resultats obtinguts no tenen
moltes garanties de fiabilitat.

Quant a la Gula didactIca pa-
ra la tutoria: Es una eina molt
interessant que, a mes de donar
estrategies al tutor sobre corn
fer el seguirnent de les activitats
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amb el seu alumne, Ii permet
investigar I aprofundir en el tema
de la presa de decisions, conei-
xent-ne el vessant tebric. S'in-
clou una amplia bibliografia que
permetra al tutor interessat anar
més enlla de les activitats mar-
cades, possibilitant-li cercar i

crear activitats noves mes apro-
piades a les caracteristiques
dels seus alumnes.

Sempre des d'un vessant de
praxi diaria, ens cal dir que

mancança que veiem en
aquests manuals és la Ilengua
en la qual estan escrits, ja que
en el context del m6n educatiu
catala i tenint present que la
Ilengua vehicular dels centres
és el catala: aixb representa un
impediment cara a la seva pro-
f usie i per tant, el tutor que esta
realment interessat en aquesta
obra no té més remei que inten-
tar traduir-la o readaptar-la a
partir de la versiO castellana. la
qual cosa representa un consi-
derable esf ore que fa minvar les
energies que pugui tenir per dur-
lo a la prectica.

TORRE, S. de la; BORRELL, N.;
JIMENEZ, B.; TEJADA, J.; CAR-
NICERO, P. ; TORRESCLARA,
I.: La innovactb educative a Ca-
talunya. Barcelona: PPU, 1995

Aquest treball colleen(' fruit
de la collaboracio entre prufes-
sors de diverses universitats ca-
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talanes- ens proposa un mapa
de les innovacions educatives a
Catalunya. No és tant un mapa
geografic corn un mapa concep-
tual, en el qual es descriu la
situacib de la innovacid educa-
tiva a casa nostra, des d'un plan-
tejament interdisciplinar, i que
abasta les dimensions contex-
tuals (on), constitutives (qué),
personals (qui), processuals
(corn) i avaluatives.

En efecte, es tracta d'un mapa
de les innovacions educatives a
Catalunya(MIEC)que -entre altres
objectius- s'acosta a la realitat
dels centres educatius, a les in-
quietuds dels seus professors i
professores, les seves actituds
individuals i grupals respecte del
canvi i la seva percepci6 davant
la innovaciO.

Tot considerant el prof essor
corn professional innovador
i creatiu, els autors presenten
l'actual Ref orma Educativa corn
el lloc natural on han de niar i

arrelar les innovacions educati-
ves en els diversos nivells ma-
cro, meso i microcontextual. D'al-
tra banda, la innovacie ens abo-
ca a la prospective, a un futur
que ja es aqui, puix que tant les
reformes corn les innovacions
sOn projectes que miren cap en-
davant i que han de respondre
els reptes d'una societal que viu
canvis constants. Aixi clones, la
professie docent -corn altres pro-
fessions de caracter tecnolOgic
huma exigeix una actualitzacie

permanent. I la innovacie i la
forrnacie del professorat sen
processos, tot que indepen-
dents, estretarnent vinculats.
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Notes bibliogrefiques

Aquesta idea forneix la f ilo-
sofia d'una obra que s'articula
en quatre parts. A la primera
-de caracter teorétic- es recu-
Ilen reflexions i aportacions re-
Ilevants sobre el sentit i la na-
turalesa de la innovaci6 educe-
tiva. La segona part -de carbc-
ter empiric- analitza la mostra a-
plegada, és a dir, un conjunt de
339 centres educatius de Cata-
lunya no universitaris, dels quals
només 208 tenen projecte d'in-
novaciO. A través de les respos-
tes recollides, horn te acces a
aspectes corn ara els motius pels
quals alguns centres no fan in-
novaciO, la durada del proces de
discussiO i de resistencia, les di-
ficultats que apareixen en l'apli-
caciO dels projectes d'innovaciO,
o el pensarnent dels professors
sobre els recursos.

A la tercera part s'inclou un
seguit de consideracions -con-
textualitz aciO de les innova-
cions. relaci6 entre els diversos
factors d'innovaciO. etc.- que es
desgranen a partir de la inter-
pretaci6 dels resultats i les apor-
tacions derivades de l'estudi
empiric. Aixi es constata -entre
d'altres- que el potencial inno-
vador dels centres educatius de
Catalunya es baix -no arriba al
20% dels centres- i que la ten-
dencia a la innovaciO és mes
marcada en aquells centres que
tenen experiencia innovadora.
Tanmateix la dimensi6 personal
s'ha revolat corn la iniciativa rnes
decisiva per tirar endavant qual-
sevol projecto innovador, i s'ha
comprovat que, en general, hi ha
un alt grau de motivaciO. satis-

facci6 i implicaciO del prof esso-
rat en els projectes endegats.

Per la seva banda, la quarta
part -molt breu- presenta. en una
sintesi atapeida, el disseny d'un
projecte de formaciO permanent
d'un centre de l'Hospitalet de
Llobregat, a traves del qua( s'es-
tableixen les diverses conside-
racions conceptuals que inci-
deixen en una instituci6 creati-
va. generadora i gestora de la
innovaci6 educativa.

En conjunt es una obra pla-
nera que es Ilegeix amb delec-
tanca. Afegeix una série d'an-
nexos informatius i incorpora. a
tall de postilda final, l'analisi de
la pel.licula de Peter Weir El club
dels poetes morts, presentada
corn a exercici danàlisi d'un pro-
cés d'innovaci6 educative ma-
lauradament frustrat.

....74.1rtier.r.ejer,,,,,,, w+41:4,40.7-*,,r4--4,..-.,
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