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Involució o revolució educativa?

“La  història  no  és  una  línia  trencada.  Els  fets  es  succeeixen  amb
lligams  encadenats.  L’evolució  no  és  res  més  que  acumulació
d’experiències  i  la  seva  aplicació  per  anar  millorant  la  nostra
societat. En el camp de la pedagogia això no és diferent.”

És però cert que al llarg de la història hi ha moments millors, potser
democràtics, i moments més foscos, potser dictadures, per exemplificar
part de la història del segle passat, i aquests fluxos i refluxos es
corresponen també a l’escola i a la pedagogia que hi apliquem.

Sortosament,  però,  sempre  hi  ha  un  seguit  de  persones   que  saben
encadenar la història, que treballen idees que s’han anat succeint, de
manera  ininterrompuda,  per  aportar  uns valors  evolucionats  i
progressius que ens han permès i ens permeten, avui per avui, seguir
avançant en la millora, en el nostre cas de l’educació, de la qualitat
de l’ensenyament, per millorar òbviament, la qualitat de la societat i
per tant, de la vida en general.

No  em  vull  estendre  amb  la  bona  escola  de  la  República  i  de  la
Mancomunitat  i  la  foscor  de  l’escola  tradicional  amb  nens  i  nenes
separats per escoles i amb la llengua de l’imperi durant la dictadura,
i la represa de l’escola nova i/o escola activa els anys 60 amb la
creació de l’Escola de Mestres Rosa Sensat avui Associació de Mestres.
No m’hi vull estendre, però vull dir que es gràcies a Marta Mata i
bastants mestres de l’època, que som on som i ens plantegem que són
necessaris nous temps educatius per a nous canvis socials, o al revés.
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La que anomenem societat del coneixement canvia tant ràpidament que ens
produeix un cert vertigen donar-hi resposta en el dia a dia, i, sense
massa consciència, l’afrontem de diferents  formes, algunes a vegades
amb por o temença, altres amb passivitat i/o fins i tot indiferència, i
altres, amb passió i afany d’innovar que implica voluntat de canviar.

L’escola és, de totes les institucions socials, la que al llarg dels
temps  menys  ha  canviat  en  el  més  ampli  sentit  de  la  paraula:  els
edificis (ara fins i tot construïts amb materials més senzills); la
distribució dels espais interiors amb aules (potser en algunes ara hi
trobem la pissarra digital); els patis (ara amb algun espai infantil
per separar els nens per edats i algun hortet); i les persones, mestres
i/o professors exercint com a tal per donar el seu saber als alumnes
amb l’ajuda dels llibres de text (sortosament amb excepcions) i els
alumnes  rebent  massa  passivament  el  que  escolten.  Malauradament  si
alguna cosa ha demostrat la història de la institució escolar és la
seva  “resistència  numantina  “  a  canviar,  a  adoptar  pràctiques
innovadores.

Innovar és un procés dinàmic que parteix d’un passat, que pretén una
millora de la realitat actual per projectar-la cap al futur. A l’escola
però, no és així, doncs des de l’escola tradicional fem alguns passos
cap a l’escola nova o escola activa i retornem cap a la tradicional
deixant-hi algun canvi, més folklòric que de projecció cap al futur.

Innovar no és fàcil, ans al  contrari, és molt difícil ja que demana
iniciativa,  esforç,  responsabilitat,  temps,  imaginació,  creativitat,
preparació, treball en equip... i voluntat, ja que sovint de manera
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innata sorgeix resistència al canvi tan per part de les persones, com
per part de les institucions i de la societat.

I  en  la  institució  escolar  qui  hauria  d’innovar?  De  ben  segur  que
ajudaria, i molt, si ho prioritzessin les administracions, però en tot
cas  les  accions  innovadores  les  impulsen  persones  amb  caràcter
emprenedor, amb iniciativa, amb ganes de treballar, amb esperit crític
i amb voluntat de rectificar si l’avaluació no resulta positiva.  

De ben segur que ens hauríem de plantejar el paper del mestre avui, si
la xarxa emmagatzema la informació que abans havíem de retenir les
persones i en té tanta d’informació, que segurament el que ens cal
aprendre és com seleccionar-la, amb quins criteris fer-ho, saber fer-se
preguntes  més  que  saber-ne  respondre  de  previstes.  Possiblement
l’objectiu  no  ha  de  ser  quines  coses  cal  aprendre  (els  famosos
“currículums”) sinó coses que cal saber resoldre.

La feina del mestre ja no és la de transmetre el coneixement (escola
tradicional)  sinó  la  de  preparar  entorns  que  permetin  realitzar  la
construcció del coneixement, ja que no és el mestre el responsable de
l’aprenentatge, sinó que és el noi o noia, per ell mateix, el que ha de
poder  resoldre situacions diverses prenent decisions.

En aquests entorns (amb els diferents noms que se li van donant) cal
poder descobrir, llegir, temptejar, investigar, compartir... de forma
individual o col·lectiva per no sols quedar-se en una acumulació de
coneixements, sinó també poder-ne fer un pòsit cultural, aprenent a
dialogar, a confrontar diferents opinions i a prendre consciència de la
diversitat cultural del món. 

I  en  la  institució  escolar  qui  hauria  d’innovar?  De  ben  segur  que
ajudaria, i molt, si ho prioritzessin les administracions, però en tot
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cas  les  accions  innovadores  les  impulsen  persones  amb  caràcter
emprenedor, amb iniciativa, amb ganes de treballar, amb esperit crític
i amb voluntat de rectificar si l’avaluació no resulta positiva. 

Els mestres i/o professors poden ajudar, i molt, a innovar i canviar,
perquè la institució escolar superi anacronismes i amb “passió” i rigor
proposin innovació en totes les accions educatives, a nivell d’escola,
de classe..., aquí, personalment introdueixo una altra preocupació: la
conversa

En  el  llibre  “Desconeguts  a  la  porta  de  casa”  de  Zygmunt  Bauman
finalitza amb un clam a la necessitat de la conversa, com a model bàsic
de la comprensió.

Bauman ens diu: “la conversa continuarà sent el camí que portarà a
l’acord i per tant a la coexistència solidària, cooperativa, pacífica i
beneficiosa per a tots, senzillament perquè no té competidors i per
tant cap alternativa viable” Ens ho diu com a necessari, en el món
global  on  hem  de   conviure  en  un  mateix  espai  –pobles,  ciutats-
persones de cultures i maneres de viure diferents.

I com a mestra, em pregunto com ens la  plantegem: sí si la conversa
ocupa un paper rellevant en el camp de l’educació. I dic educació, i no
escola, ja que s’ha de practicar a casa amb la família, a l’escola
entre mestre i alumnes, i també entre nens i nenes, i en el món del
lleure i... en qualsevol altre lloc on es participi.

Carls Rogers, psicòleg, ens deia que “l’obstacle més gran per a una
bona conversa és la incapacitat del ser de l’ésser humà per escoltar
l’altre amb intel·ligència, habilitat i comprensió”.   
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Per  conversar  necessitem  saber  parlar,   saber  escoltar,  saber
comprendre i intel·ligència per saber respondre, i una certa agilitat
per no avorrir-nos.

 Amb  l’arribada  de  les  xarxes  socials,  missatgeries,  WhatsApp...  i
altres, estem gairebé amb contacte permanent, però malauradament és tan
superficial, i en moltes ocasions amb abreviatures o mitges paraules,
que  no es pot anomenar conversa. Conversar, dialogar, debatre... és
quelcom més que enviar-nos missatges de mòbil.

A casa, amb la família, també hi ha tecnologia que ens pot envair
l’espai de la conversa a taula. La televisió i els mòbils són enemics
d’explicar cadascú el que ha fet, el que ha aprés, el que li ha agradat
molt o no tant..., veient-se la cara i respectant les paraules per
entendre’s .

Marta Mata en un article publicat a Perspectiva Escolar l’any 1983, ens
deia “La llengua és inseparable de l’escola; la llengua és una realitat
i un instrument privilegiat en la tasca educativa i instructiva de
l’escola”, d’aquí la importància de crear a la classe dinàmiques que
comportin conversa i diàleg que permetin expressar les  idees aprenent
a raonar-les i que els faci capaços d’escoltar les dels altres, donant
sentit a que la llengua és pensament, és expressió, és comunicació i és
acció. La Marta Mata, l’any 1983 ens hi afegia “llengua és incardinació
en una comunitat lingüística”(Oidà!).

Aquest treball que tant bé planteja l’escola pels més petits, es va
difuminant a mesura que els infants creixen cap a cicles superiors i,
massa sovint va guanyant el treball escrit enfront d’una conversa, un
diàleg i un saber mirar-se les cares per parlar, arribar a acords o per
conèixer en quins desacords ens cal treballar.
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L’aprendre a conversar és un repte d’avui que ens pot ajudar molt i
molt en un futur ja proper.

 I,  com  ens  diu  Bauman,   “Cal  que  memoritzem  aquestes  paraules
d’Appiah” (un filòsof angloghanés) 

“Les converses que hi hagi a banda i banda de les fronteres poden ser
agradables o simplement irritants, però són, sobretot, inevitables”.

És doncs, un concepte imprescindible  tenir present a l’escola, com ho
són els espais, l’organització i la gestió del temps ja que no tots
aprenem a la mateixa velocitat o ritme, una nova manera d’avaluació, en
fi una nova mirada educativa. És un bon moment per repensar i em sembla
que fins hi tot les xarxes, google, wikipèdia… i les que vindran ens
poden ajudar a practicar l’Escola Nova o escola activa .

I ho hem de portar a terme des de l’escola pública com a bé públic al
servei de tothom. L’educació és un dret bàsic de ciutadania, i pels
infants és un dret reconegut per la Convenció dels drets dels infants.

Des de fa uns anys però ens trobem amb una disjuntiva davant l’educació:

l’educació en la societat del mercat i/o l’educació com a dret.

Marta Mata ens va deixar escrit :

“La diferència entre educació- bé de consum- i educació- dret humà- és
la pedra de toc de la qüestió. I en una societat que vol progressar en
democràcia, és a dir, en llibertat, però que té com a tret més o menys
positiu també un tipus de llibertat de mercat, és una diferència que
obliga a procedir amb cautela respecte a l’escola i l’educació”.
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I que ella mateixa simplificava amb aquella frase d’un ministre danès
dels  anys  90  que  va  dir  “  El  mercat  pot  ser  un  bon  servidor  de
l’educació però n’és un mal amo”

D’aquí que cal reclamar, reivindicar i dir ben alt que ” l’educació com
a dret hi aspirem des de l’escola pública que s’erigeix com a resposta
al dret a l’educació de tot infant, de tots i cada un dels infants. Que
per ser realment escola pública, l’escola ha de tenir els requisits que
li permetin afrontar l’educació de tots i cada un dels infants, amb
èxit,  l’èxit  d’ajudar-los  a  ser  persones,  ciutadans  actius  d’aquest
món."

És involució o revolució? Depèn de quin camí vulguem agafar.

M Assumpta Baig i Torras

Juliol 2017

8




