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•   Prendre partit
•   De la classe de ciències a la ciutadania expandida
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1977
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• 19 d’octubre
• La Sala. Espai Francesca Bonnemaison
• Carrer Sant Pere Més Baix, 7 (Barcelona)

Celebrem 40 anys amb l’educació
A partir de 10 idees clau de l’educació que Graó ha defensat des dels seus inicis 
i que avui són més vigents que mai, s’apleguen 10 professionals de prestigi 

en l’àmbit educatiu i escolar per parlar-ne i plantejar 10 idees clau de futur i 10 reptes.

Hi intervindran: Rafel Bisquerra, David Bueno, Jordi Canelles, Cèsar Coll, 
Francesc Imbernon, Laura Lladós, Anna Manso, Txus Martín, Marina Subirats, 

Francesco Tonucci i Fernando Trujillo
Ens acompanyarà la periodista Elisabet Pedrosa

, 
Per finalitzar l’acte, farem una copa de cava a la terrassa 

i menjarem el pastís de celebració elaborat per Ada Parellada.
Obsequiarem també als assistents amb una il·lustració signada pel dibuixant Joan Turú

amb la col·laboració de:

Confirma la teva assistència al 934 080 464 o a grao@grao.com

Editorial Graó
Vine a celebrar-hoamb nosaltres!
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EDITORIAL
    Setembre 2017: una perspectiva (escolar)
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Editorial
Afirmen veus autoritzades que a Catalunya estem a les 
portes d’una tercera primavera pedagògica (després de la 
viscuda al primer terç del segle xx, que seria la primera, i 
de l’agombolada entorn de l’Escola de Mestres Rosa Sensat 
durant el franquisme), protagonitzada per centres de nova 
creació o amb projectes educatius singulars i lideratges 
forts, que ha eclosionat arran del projecte d’Escola Nova 
21 i de Xarxes per al Canvi, però també per la presència 
plenament consolidada de la Xarxa d’Educació Lliure 
de Catalunya o l’impacte de l’Horitzó 2020 de Jesuïtes 
Educació. Tot plegat ha contribuït a crear un imaginari 
col·lectiu favorable a la innovació i al canvi (sense més 
matisos) que fa que els centres que no s’hi apunten semblin 
quedar en la marginalitat o l’antigor i que moltes famílies 
es deleixin per apuntar els seus fills en aquells que més 
han aparegut als mitjans.

No és pas aquest el lloc per dibuixar una cartografia de la 
innovació pedagògica que ordeni tota aquesta efervescèn-
cia, però sí que ens sembla oportú aportar alguns criteris, 
algunes certeses i alguns interrogants per –amb tota la 
modèstia– fer una mica de llum i ajudar a destriar el gra de 
la palla, el màrqueting de la coherència i la consistència, 
la fe de la ciència i de la justícia.

Hi ha unes pedagogies amb fonaments sòlids. Són peda-
gogies de l’essència, que tenen clar el model de persona 
que volen ajudar a formar, que s’adhereixen sense embuts 
a uns referents vitals clars, que atorguen un sentit a la 
seva acció i aposten per radicalitzar, avui més que mai, els 
valors fundacionals de l’escola pública: l’emancipació de 
l’individu, fer-lo capaç de pensar críticament, de decidir 
per si mateix, de fer-se responsable de les seves decisions 
i accions, capaç de viure amb els altres i –a través del 
diàleg, la negociació i la democràcia– defensar-se del mal, 
treballar pel bé comú i procurar ser feliç. Seria el cas, per 
posar un exemple emblemàtic, de la pedagogia Freinet: 
una pulsió ètica i política diàfana; primacia de l’activitat 
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i l’autonomia de l’aprenent; creació d’un 
medi educatiu càlid i de treball; ús sense 
restriccions de les tecnologies disponibles; 
eclecticisme metodològic, i la cooperació 
com a valor i com a instrument. 

Hi ha unes pedagogies que podríem ano-
menar càndides –pel Càndid de Voltaire–, 
que fan una pedagogia i una escola fora 
del món, com si els condicionaments 
socioeconòmics i culturals no comptes-
sin. Una escola amb regles pròpies, on el 
que prima és el desig i les emocions dels 
individus, on es renuncia a la intervenció 
pedagògica explícita i directa per fer-ho de 
manera invisible i aparentment innòcua, on 
sembla que l’únic que compta és la família, 
els vincles personals i el desenvolupament 
interior dels infants, sense mai entrar en 
conflicte amb l’entorn i amb la realitat. 
Potser l’exemple més paradigmàtic del 
que volem expressar el trobaríem en la 
pedagogia sistèmica: ciència o pseudocièn-
cia? Un nou determinisme genetista o un 
reconeixement explícit del paper educador 
de les famílies? Pedagogia per a creients i 
convençuts o al servei de tothom?

El tercer bloc de pedagogies les podríem 
qualificar de populistes en el sentit que 
inclouen gairebé tot el que avui resulta 
atractiu, el que sembla políticament i pe-
dagògicament correcte, el que els mitjans 
i l’opinió pública volen sentir, sigui cert o 
fals, sigui contrastat o no, i en el sentit que 
estableixen una línia divisòria clara entre 
les pedagogies actuals i les del passat, entre 
els centres que innoven i tots els altres. 

Treball per projectes, competències per a 
la vida, posar l’alumne al centre, tenir en 
compte les emocions, connectivitat horit-
zontal, treball globalitzat i interdisciplinari, 
creativitat, aules obertes, pensament crí- 
tic, aprenentatge basat en problemes, 
treball cooperatiu, intel·ligències múlti-
ples, neurociència, dispositius digitals, 
autoavaluació, coavaluació, excel·lència, 
qualitat dels resultats, flexibilitat... Són 
pedagogies que fan bandera de la seva 
capacitat d’adaptació als nous temps, de 
la seva focalització en la metodologia, en 
sintonia amb els temps líquids que vivim, 
i que s’alineen sense complexos amb les 
prioritats dictades per organismes com 
l’OCDE: la planificació, l’aprenentatge i 
l’avaluació per competències, una fixació 
per l’avaluació estandarditzada de l’alum-
nat, una potenciació de l’autonomia dels 
centres i de les direccions escolars, i una 
personalització de l’aprenentatge...

Som conscients que aquesta és una mirada 
discutible, simplificada i controvertida, 
però podria ser un bon punt de partida per a 
un debat més aprofundit, més fonamentat, 
més científic, socialment i políticament 
compromès, més plural i diversificat. Nos-
altres –i desitjaríem que els nostres lectors 
també– hi estem disposats. 

Bon curs 2017-2018!
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Monogràfic
En la introducció que fa Apple (2015) com a editor a The Political Classroom 
es pregunta si, enmig dels conflictes i de les desigualtats que caracteritzen 
el món en l’actualitat, les escoles poden ser part del procés pel qual les 
societats es tornen més democràtiques, més respectuoses amb la gent, més 
receptives i més compromeses amb la igualtat. La resposta és clara. Per 
Apple és fonamental la implicació de les escoles en la construcció d’una 
profunda cultura democràtica, encara que no amaga les dificultats d’aquesta 
tasca, ja que les escoles no viuen aïllades dels problemes del món.

Probablement el principal problema que tenim avui els que creiem, com 
Apple, que és fonamental implicar les escoles en la construcció d’una pro-
funda cultura democràtica consisteix a definir, a posar-nos d’acord sobre què 
entenem per cultura democràtica i com es tradueix en accions educatives 
tant de naturalesa convivencial com curricular. És a dir, què hem de fer a 
les escoles per aprendre a governar-nos democràticament, per aprendre a 
gestionar la nostra polis? I què hem d’ensenyar de política perquè l’alum-
nat del segle xxi s’ubiqui en el seu món i participi críticament i de manera 
creativa en la construcció del seu futur? A aquestes preguntes volem donar 
resposta en els treballs d’aquest monogràfic.

El primer treball, «Passem de Montesquieu? Repensar l’ensenyament de 
la política a l’escola», de Joan Pagès, planteja la importància de la forma-
ció política de la ciutadania per ubicar-se en el món i ser protagonista del 
seu futur. Basa part de la seva proposta en les vint competències per a la 
formació d’una cultura democràtica del Consell d’Europa i en la necessitat 
de comparar la democràcia amb altres sistemes socials i polítics del passat 
i del present.

Antoni Santisteban analitza en «Educació política i mitjans de comunica-
ció» les relacions entre els mitjans de comunicació i la formació política. 
Santisteban destaca la importància de formar en el pensament crític per 
destapar les manipulacions a què se sotmet la ciutadania, i ho exemplifica 
amb la necessitat d’aprendre a construir contrarelats per fer front de manera 
democràtica i racional al discurs de l’odi, cada dia més present als mitjans.

En el tercer article Joan Pagès conversa amb Pere Vilanova, catedràtic de 
Ciència Política de la Universitat de Barcelona, sobre la política i el seu en-
senyament, en una conversa, en un mes de juny molt calorós, que va quedar 
curta malgrat la intensitat i la densitat de les paraules de Pere Vilanova.



L’ENSENYAMENT DE LA POLÍTICAL’ENSENYAMENT DE LA POLÍTICA 

Els exemples sobre com repensar l’educació política a l’ensenyament 
constitueixen la part central d’aquest monogràfic. Els treballs de 
Breo Tosar i de Marta Baqué són de primària. Breo Tosar –«Cartes a 
una nena refugiada: ensenyar ciències socials per llegir i escriure el 
món»– presenta els resultats d’una recerca sobre la literacitat crítica 
a partir de les activitats fetes amb alumnes de sisè de cinc escoles. 
L’objecte d’estudi: la problemàtica dels i de les refugiades. Marta 
Baqué relata la seva experiència –«Projecte Murs. Per què se separen 
les persones?»– amb alumnes de cinquè de primària, i assenyala els 
diferents passos de la feina feta, que considera que és un excel·lent 
exemple per relacionar l’escola amb el món que l’envolta i els seus 
problemes.

Josep Ortega i Jordi Nomen presenten una experiència a l’ESO amb 
«Una seqüència sobre política i eleccions a la matèria de Ciències 
Socials de tercer d’ESO». Consideren positiu el seu desenvolupament, 
ja que permet que l’alumnat entengui la dinàmica política de Catalunya 
i Espanya i els ajuda a relacionar la participació política amb l’escolar. 
Agnès Boixader, per la seva part, reflexiona a «Joves, política i formes 
de governar-nos» sobre el pensament polític de l’alumnat de segon de 
Batxillerat del seu centre. Descriu el seu interès per la política, destaca 
el desconeixement que tenen d’algunes de les seves característiques 
i caracteritza les opcions que consideren millors per governar-se.

El monogràfic es tanca amb un treball d’Edda Sant –«L’educació per 
a la ciutadania global com a base de l’educació política: sí! Però...»–, 
on l’autora relata la seva experiència a l’ensenyament secundari i 
universitari sobre l’educació per a la ciutadania com a educació po-
lítica i posa l’èmfasi en alguns dels problemes del seu ensenyament. 
Suggereix que la formació política hauria de consistir més a debatre 
que no a educar sobre la ciutadania global. 

Apple, Michael W. (2015). «Series editor introduction». A: Diana E. 
Hess i Paula McAvoy. The Political Classroom. Evidence and Ethics 
in Democratic Education. New York: Routledge, xiii-xvi.

Joan Pagès 
Coordinador del Monogràfic

5
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L’article planteja la necessitat de revisar l’ensenyament de la política per convertir la ciu-
tadania en l’autèntica protagonista del futur de la polis. Aborda les seves finalitats i alguns 
dels problemes del seu ensenyament i del seu aprenentatge, sobretot els que es vinculen 
al pes de les raons i de les emocions, i presenta la proposta del Consell d’Europa sobre 
vint competències per al desenvolupament d’una cultura política democràtica com una 
possible alternativa per repensar i ensenyar la política a l’escola del segle xxi.

Passem de Montesquieu? Repensar 
l’ensenyament de la política a l’escola

JOAN PAGÈS

Professor de Didàctica de les Ciències Socials
Universitat Autònoma de Barcelona

«La política és important per al desenvo-
lupament humà perquè les persones de 
tot el món volem ser lliures per determi-
nar el nostre destí, expressar les nostres 
opinions i participar en les decisions que 
donen forma a les nostres vides. Aques-
tes capacitats són tan importants per al 
desenvolupament humà –per ampliar les 
opcions de les persones– com saber llegir 
o tenir bona salut.» 

Programa de les Nacions Unides per al Desen-

volupament (PNUD) (2002). Informe sobre el 
desenvolupament humà. L’aprofundiment de 
la democràcia en un món fragmentat. 

L’ensenyament de la política a l’escola no 
ha tingut mai gaire bona premsa. Sovint 
s’ha relegat a un estudi històric centrat en 
l’evolució política i ha anat acompanyat 
d’un cert adoctrinament relacionat amb 
els valors predominants en cada moment 
històric i amb els fets polítics considerats 
més rellevants per a la creació de les 
identitats nacionals. S’ha identificat el 
coneixement polític amb el funcionament 
de l’Estat, el sistema electoral, l’estudi de 
les lleis i poca cosa més, quasi sempre poc 
relacionada amb els problemes de la vida.

Els conflictes, els problemes i, en definiti-
va, la situació política actual en totes les 
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escales possibles, des de la mundial fins 
a la local, han tornat a posar la política 
al centre de les preocupacions d’amplis 
sectors socials. Els problemes de tota 
mena que esquitxen arreu l’anomenada 
classe política fan dubtar la ciutadania de 
l’eficàcia de la democràcia. Però el rebrot 
dels integrismes, dels populismes, del 
paternalisme polític, dels nacionalismes, 
de la manipulació ideològica, juntament 
amb la pervivència de conflictes armats 
i del terrorisme i de les seves seqüeles, 
obliguen a repensar la democràcia com a 
forma de convivència i d’organització de 
la vida de la polis i a prendre decisions 
sobre el que s’ha d’ensenyar i el que ha 
d’aprendre l’alumnat de política a l’escola. 

Avui l’ensenyament de la política s’hauria 
de centrar a formar els habitants de la 
polis, els ciutadans i les ciutadanes, com 
a principals protagonistes de la política, 
perquè desenvolupin les seves competèn-
cies ciutadanes, siguin agents actius de 
la vida de la polis i aprenguin a prendre 
decisions democràtiques centrades en el 
bé comú i la justícia social. La política no 
hauria de deixar-se només en mans dels i 
de les electes. Participar políticament ja 
no consisteix a votar cada x temps, sinó 
a comprometre’t diàriament amb el món, 
amb la societat, amb la comunitat. Totes i 
cadascuna de les decisions que ens afecten 
depenen de la política. Per aquesta raó 
«participar en les decisions que donen 
forma a la vida» és fonamental si volem una 
ciutadania lletrada i sàvia i que gaudeixi de 
bons serveis –d’un bon sistema educatiu 
i sanitari, per exemple– que vetllin per la 
seva salut física i intel·lectual.

Per què ensenyar i aprendre política a 
l’escola? Quins són els problemes del seu 
ensenyament?

La finalitat darrera de l’ensenyament de 
la política ha de consistir a reivindicar el 
protagonisme de la ciutadania en les de-
cisions que afecten el seu present i el seu 

futur. Per aquesta raó és imprescindible 
sensibilitzar els i les estudiants en els valors 
de la democràcia com a sistema social i 
polític, sense amagar-ne els punts forts i 
tampoc les febleses o els dèficits. 

Ensenyar i aprendre política és apropiar-se 
d’uns sabers sobre el poder i el seu funcio-
nament avui i en el passat, però també 
d’unes habilitats i unes competències sobre 
la gestió del poder en tots els àmbits de la 
vida i sobre els mecanismes de deliberació, 
de decisió, d’acció i de gestió democràtica 
de la convivència. I, òbviament, d’un com- 
promís i d’una ètica democràtica. El fun-
cionament social i polític d’una societat 
serà més democràtic a mesura que la 
ciutadania s’apoderi dels sabers i de les 
competències i les exerceixi en tots els 
àmbits que l’afecten. 

Aquest aprenentatge s’ha d’iniciar a l’esco-
la a través d’un rigorós i democràtic plan-
tejament dels sabers que s’han d’ensenyar 

©
 C

ar
le

s 
M

ol
is

t.
 B

ib
lio

te
ca

 M
un

ic
ip

al
 d

e 
M

an
lle

u 
B

B
VA



8

i de les regles que regulen la convivència 
democràtica a l’aula i al centre, en primer 
lloc, però també en tots els àmbits de 
vida de l’alumnat, des dels més propers 
fins als que els ubiquen en un món globa-
litzat. El desenvolupament d’una cultura 
política democràtica en l’alumnat serà la 
conseqüència de comprendre les interac-
cions que es produeixen en la societat, els 
problemes i conflictes que generen i les 
seves vies de solució a través del diàleg i 
del debat racional i pacífic. 

La política democràtica es fonamenta en 
la diversitat i el pluralisme existent en les 
societats. Per aquesta raó es creen unes 
regles, unes lleis que han de presidir les 
relacions entre concepcions diferents de 
la vida, del passat, del present i del futur. 
Sovint, però, els sentiments i les emocions 
impedeixen un debat racional i pacífic da-
vant la discrepància i dificulten la recerca 
de solucions pacífiques i consensuades. En 
la política el contrast entre la raó i l’emo-
ció fa que, a vegades, la raó de la força 
s’imposi a la força de la raó. Per això és 

convenient recórrer a la història i ensenyar 
a l’alumnat que, malgrat les insuficiències 
de la democràcia, ara per ara és el millor 
sistema que ha trobat la ciutadania per 
organitzar la convivència social i política. 
Per aquesta raó, també, cal aprofundir-hi 
i acostar-la a la ciutadania, treure-la de les 
institucions on massa sovint l’han tancat 
les persones que han fet de la política la 
seva professió.

Probablement el pes de les emocions en la 
presa de decisions polítiques de la ciutada-
nia –i els i les nostres alumnes han de ser 
considerats ja ciutadans i ciutadanes– és 
una de les raons que explica les dificultats 

“AVUI L’ENSENYAMENT DE LA 

POLÍTICA S’HAURIA DE CENTRAR 

A FORMAR ELS HABITANTS DE 

LA POLIS, ELS CIUTADANS I LES 

CIUTADANES”
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de l’ensenyament de la política. Darrere 
de les concepcions polítiques de partits, 
col·lectius o grups de tota mena, i també 
dels ciutadans i de les ciutadanes, hi ha 
una determinada manera d’entendre el 
món, el passat i, sobretot, el present i el 
futur. Som fills d’un passat, però el que de- 
termina el nostre present és el futur que 
volem construir. En la concepció del món 
que defensem, directament o a través dels 
i de les electes, les raons massa sovint han 
deixat i deixen pas a les emocions. I, com 
és sabut, les emocions releguen les raons 
a un segon o a un tercer lloc. A l’escola 
cal fer emergir les representacions sobre 
la política que té l’alumnat per ajudar-lo 
a descobrir els seus orígens, perquè les 
analitzi i les valori, les contrasti amb altres 
i les canviï si ho considera pertinent.

En qualsevol cas, les emocions de l’alumnat 
no són l’únic problema, ni ho han de ser 
necessàriament. També el professorat té 
emocions i representacions. I, a vegades, 
no té la formació suficient per fer front a 
l’estudi de problemes i conflictes de na-
turalesa política. En política hi ha un ric i 
complex món de teories i conceptes creats 
per ajudar a comprendre i a interpretar els 
problemes i els conflictes de la humanitat. 
La majoria d’aquests conceptes són molt 

abstractes, i no és fàcil ni ensenyar-los ni 
aprendre’ls. Pensem en conceptes com 
poder, democràcia o classe social, per ci-
tar només tres exemples que il·lustren les 
dificultats del seu ensenyament. O pensem 
en la complexitat dels sistemes polítics que 
existeixen en una democràcia, des dels 
poders locals fins a, en el cas europeu, la 
Unió Europea, i les seves relacions.

Malgrat aquests problemes, l’alumnat 
de qualsevol etapa pot aprendre política 
i pot utilitzar els seus coneixements per 
situar-se en el seu món i prendre decisions 
democràtiques.

Què s’ha d’ensenyar i què han d’aprendre els 
ciutadans i les ciutadanes per desenvolupar 
una cultura política democràtica?

Hi ha moltes propostes i molt interes-
sants per ensenyar política democràtica 
a l’escola. No existeix, però, la proposta 
que es pugui generalitzar sense més a 
qualsevol realitat. En la meva opinió, una 
de les propostes més potents és l’apro-
vada recentment pel Consell d’Europa 
(2016), Competències per una cultura 
de la democràcia. El model es basa en 
vint competències organitzades en quatre 
àmbits (p. 7):

Valors
– Valorització de la dignitat humana i dels drets de  

l’home
– Valorització de la diversitat cultural
– Valorització de la democràcia, de la justícia, de 

l’equitat, de la igualtat i de l’Estat de dret

Actituds
– Obertura a l’alteritat cultural i a les conviccions, 

visions del món i pràctiques diferents
– Respecte
– Esperit cívic
– Responsabilitats
– Sentiment d’eficàcia personal
– Tolerància de l’ambigüitat

Aptituds
– Aprenentatge en autonomia
– Capacitats d’anàlisi i de reflexió crítica
– Escoltar i observar
– Empatia
– Flexibilitat i adaptabilitat
– Aptituds lingüístiques, comunicatives i plurilingües
– Cooperació
– Resolució de problemes

Coneixement i comprensió crítica
– Coneixement i comprensió crítica d’un mateix
– Coneixement i comprensió crítica de la llengua i de 

la comunicació
– Coneixement i comprensió crítica del món: política, 

dret, drets de l’home, cultura i cultures, religions, 
història, mitjans de comunicació, economies, medi 
ambient, desenvolupament durador
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Com es pot comprovar, l’àmbit «Coneixe-
ment i comprensió crítica» inclou en el 
tercer punt una «àmplia i complexa gamma 
de coneixements i percepcions crítics en 
diversos camps» (p. 11) que són clau per 
desenvolupar la cultura democràtica de la 
ciutadania del segle xxi i per poder inter-
venir en la resolució dels problemes i dels 
conflictes polítics i socials que es generin.

La selecció i seqüència d’aquestes vint 
competències i la seva interrelació en casos 
i en projectes concrets des d’una concepció 
reflexiva de la pràctica docent i des del 
treball cooperatiu als centres educatius 
hauria de fer possible que aquest model 
teòric desenvolupi coneixements «per als 
aprenents que volen participar eficaçment 
en una cultura de la democràcia i viure 
conjuntament en pau en societats demo-
cràtiques multiculturals» (p. 5). 

L’ús d’esdeveniments i de problemes ac- 
tuals, l’estudi de les seves causes histò-
riques i de les seves conseqüències, de 
manera aprofundida i adequada als dife-
rents cursos i etapes educatives, hauria 
de permetre als i a les estudiants prendre 
decisions informades, argumentades i 

raonades que els fessin protagonistes 
conscients del futur d’un món culturalment 
divers i democràticament interdependent 
com el que els ha tocat viure. 

Per altra banda, l’ensenyament de les cièn-
cies socials, de la geografia i de la història 
ha de permetre assolir els coneixements 
proposats pel Consell d’Europa en l’àmbit 
del coneixement i la comprensió crítica. 
La història, per exemple, ha de permetre 
ensenyar a les generacions joves les di-
ferències entre la política democràtica i 
altres sistemes d’organització social i de 
control del poder com ara la teocràcia, els 
règims autoritaris, els poders hereditaris, 
les monarquies absolutes, o l’anarquia. La 
curta història de la democràcia contrasta 
amb la d’aquells sistemes polítics autori-
taris que han aconseguit fer perdurar unes 
determinades formes de control que fins 
i tot han contaminat la democràcia i que 
han negat la dignitat humana. Convertir 
les persones en ciutadans i ciutadanes ha 
estat una llarga lluita en contra d’aquells 
que les consideraven súbdites, quasi coses 
o esclaves que es podien comprar i vendre 
o de les quals es podia disposar segons el 
que volguessin els seus propietaris.

L’ensenyament d’una història política 
i d’uns continguts centrats en l’aparell 
polític, en el sistema electoral, en la 
constitució o en la divisió de poders no 
ha aconseguit comprometre la ciutadania 
a tenir una participació activa en la vida 
de la polis més enllà del vot cada quatre 
anys. Aquesta concepció de l’ensenyament 
de la política, que es podria exemplificar 
en el fet de saber-se de memòria les 
aportacions de Montesquieu en relació 
amb la divisió de poders, ha donat pas 
a una nova concepció centrada a atorgar 
protagonisme a la ciutadania a partir de 
l’estudi de problemes, de la discussió i de 
la deliberació, de l’acció. Per Diana Hess 
(2009), les discussions polítiques són una 
part essencial de l’aprenentatge de la vida 
democràtica.
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La democràcia, el seu sistema polític, 
social, ideològic i filosòfic s’ha de poder 
comparar amb altres sistemes polítics del 
present i del passat a partir de situacions 
concretes, de problemes reals, que afec-
ten la vida de les persones. Reivindicar la 
necessitat de reforçar l’ensenyament de 
la política democràtica, de tornar-la als i 
a les habitants de la polis perquè puguin 
decidir lliurement el seu futur i el futur del 
món vol dir oferir les eines perquè els i les 
estudiants d’avui puguin, si ho consideren 
convenient, construir un altre món. Per 
Siede (2013, 28 i 29), el repte de l’educa-
ció política emancipadora ha de ser «tema-
titzar el poder, analitzar les seves modalitats 
i efectes, desvetllar la seva historicitat i 
les seves estabilitats relatives, interrogar 
sobre les seves condicions de canvi», i ha 
d’incloure «la crítica i el qüestionament 
[...] i la construcció argumentativa d’ho-
ritzons cap als quals avançar i criteris per 
a la seva marxa». Aquest és el repte que 
un futur millor i diferent protagonitzat pels 
habitants de la polis planteja a l’ensenya-
ment, a l’escola i al professorat de totes 
les etapes educatives. 

Per saber-ne més

Conseil de l’EuroPe (2016). Compéten-
ces pour une culture de la démo-
cratie. Vivre ensemble sur un pied 
d’égalité dans des sociétés démo-
cratiques et culturellement diverses. 
Synthèse. Strasbourg: Conseil de 
l’Europe. Disponible a: https://edoc.
coe.int/fr/education-la-citoyennet-
dmocratique/7026-competences-
pour-une-culture-de-la-democratie-
vivre-ensemble-sur-un-pied-degalite-
dans-des-societes-democratiques-
et-culturellement-diverses-synthese.
html [últim accés: febrer 2017].

Hess, Diane E. (2009). Controversy in 
the classroom. The democratic power 
of discussion. New York: Routledge.

Siede, Isabelino A. (2013). «La función 
política de la escuela en busca de un 
espacio en el currículum». A: SchuJman, 
Gustavo; Siede, Isabelino A. (comp.) 
(2013). Ciudadanía para armar. Apor-
tes para la formación ética y política. 
Buenos Aires: Aique, p. 15-37.
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Els mitjans de comunicació són un instrument molt valuós perquè l’alumnat construeixi 
els seus judicis argumentats sobre problemes socials. Però a les pantalles predomina 
l’espectacle per sobre de la informació. Cal ensenyar a llegir de manera crítica els mitjans 
perquè l’alumnat es comprometi en la participació democràtica i el canvi social.

Educació política i mitjans de comunicació

ANTONI SANTISTEBAN FERNÁNDEZ 

Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona
Antoni.Santisteban@uab.cat 

Educació política en la societat de 
l’espectacle

Els mitjans de comunicació ens ofereixen 
una gran quantitat de finestres obertes al 
món, amb una infinitat de paisatges de 
tot tipus i de tot arreu. Les informacions 
s’encadenen, anem d’una pantalla a una 
altra, de vegades sense gaire ordre i sense 
gaire coherència. Quins tipus d’habilitats 
necessitem per discriminar la informació 
que ens interessa? Com educar les persones 
per actuar i pensar de manera autònoma? 
Quina ciutadania hem de formar perquè 
sigui crítica davant l’allau d’informacions 
que reben? És evident que la nostra societat 
ofereix una gran quantitat de possibilitats 
de coneixement que abans no existien, però 
també és cert que des de l’ensenyament 
se’ns plantegen una sèrie de riscos i de 
reptes que hem d’afrontar.

Els mitjans de comunicació posen al nostre 
abast dades de tot tipus, imatges i histò-
ries que són relats en què coincideixen 
la veritat i la mentida, el fet i l’opinió, la 
manipulació, la ideologia, la denúncia, el 
silenci... Hi ha qui ha definit la societat 
actual com a societat del coneixement, però 
hi ha qui l’ha anomenada «societat de l’es-
pectacle», un terme proposat a finals dels 
anys seixanta del segle passat pel filòsof 
Guy Debord i que després han defensat 
autors com Umberto Eco, i també d’altres 



relacionats amb els estudis socials (Ross, 
2013). I, potser, aquesta definició és la 
més adequada. Com a mestres, sabem que 
aprendre no és acumular informació des de 
moltes pantalles o finestres. Necessitem 
algú que ens ajudi a pensar de manera 
crítica, a discriminar el que és rellevant, a 
reconèixer quan una informació és fiable, 
a descobrir la intencionalitat o el buit en 
la informació, és a dir, el que es diu, però 
també el que s’amaga.

En l’educació política la interpretació 
crítica dels mitjans informatius és cabdal, 
en tots els seus formats, ja que els mitjans 
creen una realitat a través de les notícies 
d’actualitat: guerres, terrorisme, diversi-
tat, convivència, pobresa... Les persones 
tenen accés al que passa al món a través 
de la televisió, la ràdio, Internet... El text 
i les imatges són narracions que han estat 
seleccionades amb cura per al públic. 
Com a espectadors del que passa al món, 
rebem les informacions ja filtrades per 
les agències de notícies o manipulades 
pels mateixos mitjans. Com construïm la 
nostra opinió o fem el nostre judici? Com 
ens influencien aquestes informacions en 
les nostres decisions? 

Emocions i racionalitat en l’educació políti-
ca: els relats de l’odi als mitjans de comu-
nicació

Un dels aspectes més controvertits dels 
mitjans de comunicació és l’existència de 
debats o xats on tothom diu la seva, però 
on predominen afirmacions sense argumen-
tació, el menyspreu pels que no són com 
nosaltres, comentaris racistes, sexistes, etc. 
El més terrible és que la nostra joventut 
participa en aquests fòrums al marge del 
que es pugui ensenyar a l’educació formal. 
Tot està permès, sense límits, la majoria de 
vegades de manera anònima; només alguns 
diaris o webs filtren els missatges que no 
respecten la dignitat humana o els drets 
humans. Altres mitjans el que filtren són 
els missatges que els interessen.

En els relats de l’odi les emocions predo-
minen per sobre de la racionalitat; de fet, 
la majoria d’afirmacions no són consistents 
quan s’intenten justificar amb fets, dades 
i arguments. Per part del professorat, 
aquests relats de l’odi els podem menyspre-
ar, però ens equivoquem, ja que els relats 
de l’odi alimenten opinions d’una manera 
simplista, són fàcils d’entendre i, de ve-
gades, donen una resposta a problemes 
socials que preocupen les persones, tot i 
que puguin fer servir arguments falsos o 
desviats o interessats. Per aquest motiu 
proposem treballar els relats de l’odi a partir 
de l’esquema següent, amb la intenció de 
construir contrarelats.
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Proposem una educació política que ana-
litzi de manera crítica els relats de l’odi. 
Cal ajudar l’alumnat a desconstruir els 
relats de l’odi i a construir contrarelats 
alternatius, en un procés que comença per 
identificar el conflicte i contextualitzar-lo 
en el temps i l’espai. Cal saber quines 
persones hi intervenen, quines emocions 
entren en joc, quins arguments es donen.  
I fer un exercici de metacognició (com 
penso jo?) i d’empatia (com pensen els 
altres?), prenent sempre com a referent 
la defensa dels drets humans.

Mitjans de comunicació i formació del pen-
sament crític

Com a mestres, hem de saber que «sense 
pensament crític no hi ha educació». 
Ningú no pot considerar-se una persona 
educada si no és capaç de jutjar amb 
arguments racionals el que passa al món, 
de valorar el que s’escriu o el que es diu 
al seu voltant, d’identificar la intenciona-
litat en els discursos o en els relats que li 
arriben, i de prendre decisions coherents i 
responsables. Cap persona no és educada 
si no té recursos per descobrir la mentida, 
l’engany o la manipulació. 

Com a mestres, també hem de tenir clar 
que «sense pensament crític no hi ha de-
mocràcia». Entenem la democràcia com 
una aspiració permanent, una conquesta 
de cada dia, on si no avancem reculem. 
I entenem la llibertat no solament com a 
dret individual, sinó com la possibilitat 
d’intervenir en la societat i millorar la vida 
en comú. La democràcia necessita persones 
educades que identifiquin les ideologies, 
que promoguin la pluralitat, el debat de 
les idees, l’acció i el canvi social. Per tant, 
sense pensament crític no podem assegurar 
la qualitat democràtica.

La formació del pensament crític dels nens 
i nenes, dels nois i noies, ha estat durant 
molt de temps el centre d’infinitat de pro-
grames i propostes, la majoria convertides 

en una llista d’habilitats cognitives que 
s’havien d’adquirir una rere l’altra. Totes 
aquestes propostes no han aconseguit pro-
moure una participació democràtica més 
crítica i compromesa amb el canvi social. 
Cal posar l’accent en la interpretació crítica 
de la informació i en la credibilitat dels 
mitjans. És el que s’ha anomenat literaci-
tat crítica, dirigida sempre a l’estudi d’un 
problema social rellevant i amb la finalitat 
de promoure el compromís cap a una acció 
social o política de canvi. 

Una proposta de lectura crítica dels mitjans 
de comunicació per exercir la democràcia

La nostra proposta es basa en la inter-
pretació crítica de la informació i dels 
mitjans, perquè l’alumnat arribi a tenir una 
actitud sobre les polítiques públiques que 
l’afecten i, en conseqüència, construeixi 
una argumentació i faci una acció social. 
Proposem la següent estructura d’inter-
venció didàctica aplicada a problemes o 
a temes socials controvertits (Santisteban 
et al., 2016).

Distingir els fets de les opinions

Aquesta competència és clau des dels pri-
mers cursos de l’escola. Cal diferenciar els 
fets o les dades objectives de les opinions, 
que comporten una valoració subjectiva. 
Com podem opinar sobre problemes socials 
si no sabem distingir un fet d’una opinió? 
Com podem decidir quines polítiques són 
justes? Aquest aspecte és essencial per a la 
formació del pensament crític en els nois i 
noies, i per a la participació democràtica.

Valorar la veracitat de les informacions

Un polític escriu a un diari digital: «Amb 
l’arribada de refugiats també arribaran 
molts terroristes.» Com argumenta la seva 
afirmació? Com la demostra? Quines raons 
dona en el seu discurs? Llegim la notícia 
i no hi ha cap mena de justificació, fins i 



tot s’acaba demanant ajuda humanitària. 
Ens trobem davant d’una gran mentida. 
Per aquest motiu hem d’ensenyar el nostre 
alumnat a valorar la veracitat dels discur-
sos, a partir de la seva coherència interna 
i en contrast amb altres relats.

Interpretar la fiabilitat dels mitjans

Tots els mitjans d’informació o de comu-
nicació són igual de fiables? Totes les 
pàgines web tenen la mateixa credibilitat? 
El nostre alumnat no té uns criteris clars 
per valorar la qualitat d’una informació ni 
sap com avaluar un mitjà, per exemple 
una web divulgativa o especialitzada. Cal 
treballar sobre la mateixa construcció del 
text: qui l’ha escrit?, quina autoritat té 
sobre el tema?, ha escrit abans sobre temes 
semblants?, quin coneixement aporta?, com 
justifica el seu saber?

Identificar la intencionalitat o la ideologia 
dels relats

Aquest aspecte és important i controver-
tit, i, potser, el que condiciona la resta 
de competències de literacitat crítica. 
Tothom té una ideologia i tothom té una 
intencionalitat quan elabora un relat so-

bre el món, sobre els problemes socials o 
sobre les actituds de les persones, també 
els periodistes, polítics o mestres. I els 
mitjans de comunicació també tenen una 
ideologia i interessos econòmics o polítics, 
quan opinen o informen sobre la convivèn-
cia, l’educació, la sanitat, el treball... Cal 
apreciar la pluralitat, distingir els interessos 
contraposats i, sens dubte, prendre partit.

Descobrir els buits o silencis de les infor-
macions

De vegades, després d’una notícia que 
podem considerar molt important alguns 
diaris no recullen els fets. D’altres els re-
cullen d’una manera esbiaixada. Per què? 
Reproduïm tres portades de tres diaris 
del dia 17 de setembre de 2015. El dia 
anterior, a la frontera serbo-hongaresa, 
la policia va utilitzar canons d’aigua i 
gasos lacrimògens contra els refugiats i 
refugiades que volien entrar al país. Un 
dels diaris reflecteix el drama viscut. Un 
altre el capgira i fa aparèixer la figura d’un 
jove refugiat en actitud violenta. Un dels 
diaris no recull la notícia, sinó un altre fet 
que gairebé podríem qualificar de propa-
gandístic. Deixem que el lector tregui les 
seves conclusions.

15

setembre-octubre ´17 
395

M
M O N O G R À F I C



16

Promoure una acció social o política

Els diaris locals d’una ciutat opinen sobre 
les reivindicacions dels veïns i veïnes 
d’un barri que reclamen un espai perquè 
es construeixi una biblioteca. Un grup 
d’alumnes estudia la seva ciutat, la seva 
estructura, les seves comunicacions, la 
distribució d’espais públics i l’ús que 
se’n fa, el funcionament del poder local. 
També analitza els diaris locals i les dis-
tintes posicions sobre l’espai públic que 
es reclama. El grup d’alumnes amb el seu 
professorat decideix fer una proposta per a 
la biblioteca. Fa l’argumentació pertinent, 
els dibuixos i plànols, s’ajuda de la foto-
grafia aèria i aporten també les opinions 
dels veïns i veïnes (han fet una enquesta). 
També creen una web per recollir opinions 
i aportar idees, documents, fotografies, etc. 
Porten la seva proposta a l’Ajuntament, 
acompanyada d’una carta a l’alcalde. És un 
exemple de com l’educació pot ser (hauria 
de ser) una palanca per a la participació 
democràtica i l’acció política.

Per acabar

L’educació política no és l’ensenyament de 
les institucions polítiques o dels sistemes 
polítics, és molt més. És l’aprenentatge de 
la convivència, saber que som plurals, que 
pensem diferent i que hem d’organitzar-nos 
per viure plegats i en pau. L’educació 
política és, en definitiva, educació per a 
la democràcia (Santisteban, 1999). Edu-
quem per ajudar a comprendre la realitat, 
la qual és tan complexa que cal formar el 
pensament crític per entendre-la i poder 
plantejar canvis socials, encara que siguin 
petits canvis en l’entorn. Com afirmava 

Dewey, l’educació no és una preparació 
per a la vida, és la vida. L’escola no ha 
de preparar per a la participació política, 
ha d’ajudar els infants i joves a sentir-se 
protagonistes de la vida democràtica.

Per saber-ne més

ross, W. (2013). «Spectacle, critical 
pedagogy, and critical social edu-
cation». A Díaz, J. J.; Santisteban, 
A.; Cascajero A. (eds.), Medios de 
comunicación y pensamiento crítico. 
Nuevas formas de interacción social. 
Guadalajara: AUPDCS / Universidad 
de Alcalá, p. 19-43. 

santisteban, A. (1999). «Educació polí-
tica: per què, què i com. Quan dos 
per dos no són quatre». Perspectiva 
Escolar, 234, 19-30.

santisteban, A.; tosar, B.; izquierdo, A.; 
llusà, J.; canals, R.; gonzález, N.; 
Pagès, J. (2016). «La literacidad crí-
tica de la información sobre los refu-
giados y refugiadas: construyendo la 
ciudadanía global desde la enseñan-
za de las ciencias sociales». A García 
Ruiz, C. R.; Arroyo, A.; Andreu, B. 
(eds.), Deconstruir la alteridad desde 
la didáctica de las ciencias sociales: 
educar para una ciudadanía global. 
Las Palmas de Gran Canaria: Univer-
sidad de Las Palmas i AUPDCS, p. 
550-560. 

“CAP PERSONA NO ÉS EDUCADA SI 

NO TÉ RECURSOS PER DESCOBRIR 

LA MENTIDA, L’ENGANY O LA 

MANIPULACIÓ”



Entrevista al doctor Pere Vilanova
Catedràtic de Ciència Política i de l’Administració a la Facultat de 
Dret de la Universitat de Barcelona

JOAN PAGÈS

PersPectiva escolar

El doctor Pere Vilanova és llicenciat en 
Filosofia i Lletres i doctor en Filosofia 
Contemporània. Ha estat cap d’estudis 
de la Llicenciatura de Ciència Política 
i de l’Administració de 1994 a 1999 i 
director del Departament de Dret Cons-
titucional i Ciència Política de 1999 a 
2003. Ha impartit classes i seminaris 
sobre política i relacions internacionals a 
Nicaragua, Bòsnia i Hercegovina, Sèrbia 
i Montenegro, França, el Regne Unit, Ità-
lia, Holanda, Mèxic, els Estats Units, el 
Canadà, la Xina, el Japó i altres llocs. Ha 
estat cap de l’Oficina Jurídica de l’EUAM 
(European Union Administration of Mostar) 
i assessor del senyor Carlos Westendorp, 
cap de l’OHR (Office of the High Repre-
sentative), a Bòsnia i Hercegovina entre 
1998 i 2000. També ha estat assessor de 
l’Autoritat Nacional Palestina en matèria de 
reformes constitucionals per encàrrec de la 
Unió Europea entre 2003 i 2005. Ha estat 
membre de missions exploratòries i d’ob-
servació electoral a Bòsnia i Hercegovina, 
Palestina, Indonèsia, Àsia Central i Haití. 
De 2008 a agost de 2010 va ser director 
de la Divisió d’Assumptes Estratègics i de 
Seguretat (DAES) del Ministeri de Defensa. 
És expert en estudis internacionals, estudis 
regionals, seguretat, Orient Mitjà i Àsia Cen-
tral. És membre de l’International Advisory 
Board of the Journal of Peace Research, 
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PRIO, Oslo. Les seves opinions polítiques 
es poden seguir en diferents mitjans de 
comunicació, com el Periódico o el País, 
entre d’altres.

JP. Bon dia, Pere. La primera pregunta em 
sembla bàsica per situar-nos: de què parlem 
quan parlem de política? Què és la política?

PV. Aquesta és la pregunta del milió de 
dòlars. En el nostre Grau de Ciència Polí-
tica hi dediquem diverses assignatures i, a 
més, cada professor té la seva perspectiva. 
Per exemple, per alguns la política és la 
gestió dels afers públics. Altres diuen que 
és la governança des de les institucions. 
Jo prefereixo una definició més inclusiva, 
que incorpora totes les accepcions, i que 
és la competició pel poder. Si està sotme- 
sa a regles és una cosa. Si no està sotmesa 
a regles n’és una altra. Si està sotmesa a 
formes de govern que donen molta entrada 
a la decisió de la gent és una cosa. Si és un 
exercici autoritari del poder n’és una altra. 

En realitat, l’avantatge d’aquesta excepció 
és que també cobreix els supòsits de l’àm-
bit privat. En una família, per exemple, el 
poder el té qui controla el comandament 
de la tele. 

La competició pel poder inclou tots els 
supòsits que jo em pugui imaginar de la po-
lítica i, a més, permet establir subdivisions 
entre el que és públic i el que és privat, si hi 
ha regles –i això és molt important– o no 
hi ha regles, si les regles són consentides 
–la democràcia– o són regles autoritàries. 
Aquesta concepció és la més inclusiva de 
totes i, a més, és indefugible si volem viure 
en societat. Si tu estàs sol en una illa i no 
has vist mai a ningú més no et barallaràs 
amb tu mateix. Però així que hi ha vida 
social, dues o més persones compartint un 
espai, la política és una necessitat bàsica.

JP. M’agrada la idea de poder, perquè possi-
blement és la que més utilitzem des de l’en-
senyament. Agafem el poder com a referent 
de la política tant en situacions institucionals 
com de vida quotidiana.

PV. Si dius «competir pel poder» a vegades 
la gent ho entén com un conflicte violent. 
En absolut. Quan hi ha diferents actors, 
tots tenen una visió i faran el que puguin 
per fer valer la seva opció.

JP. El conflicte és un dels temes que més 
es treballen a l’escola. Mai plantegem el 
conflicte com una cosa dolenta. Plantegem 
el conflicte com la col·lisió d’interessos i 
ensenyem que el problema és com el resolem.

De fet, però, el principal problema que ara 
mateix tenim a l’ensenyament en relació 
amb el que estem parlant és que no hi ha 
cap assignatura que es digui «política». Fa 
uns quants anys hi havia una assignatura 
anomenada Educació per a la ciutadania 
que incloïa coneixements polítics vinculats 
amb la formació per a la democràcia. També 
a geografia i història –més en la darrera que 
en la primera– hi ha alguns aspectes que es 



vinculen amb la formació política. A història 
encara s’ensenya una història molt política, 
molt factual, vinculada a les històries nacio-
nals. Aquesta situació és un handicap de cara 
a la formació política, tot i que alguns creiem 
que l’educació política no és només el que 
s’ensenya en una assignatura sinó també un 
aprenentatge de la convivència democràtica. 
Des del teu punt de vista com a especialista, 
com a expert en ciència política, com creus 
que hauríem d’enfocar l’ensenyament de la 
política des de l’escola per dotar els nois 
i les noies de sabers polítics però també 
d’actituds?

PV. El que jo no sabré segur és en quin 
moment del procés d’ensenyament s’ha 
d’introduir la formació política. Crec que 
s’ha d’introduir, però tampoc sé com s’han 
de dir les assignatures. La formació política 
té relació amb la vida en societat, en podem 
dir «ciutadania». La vida en societat s’ha 
d’ensenyar a l’escola, entre altres llocs, no 
només pels valors sinó també per les regles: 
s’han de tenir en compte els valors i les 
regles de funcionament, perquè la demo-
cràcia no només són valors. La democràcia 
són uns valors i unes regles per funcionar, 
per poder tirar endavant. No tinc ni idea 
del moment en què s’hauria d’ensenyar. 
El que sí que sé segur és que aquesta 
mania d’anar reduint les humanitats, de 
suprimir la filosofia i tot això va en el sentit 
contrari del que és convenient per formar 
políticament la joventut. 

En relació amb l’Educació per a la ciuta-
dania, no em semblava malament. Aquest 
país, i en particular la part més carca de 
la classe política i la base social que té al 
darrere –perquè en té, de base social!!–, 
la consideren subversiva. Quan explico 
a la gent jove que nosaltres teníem una 
assignatura que es deia Història sagrada... 
no s’ho acaben de creure. Però això era una 
visió del món, la seva, és clar! L’educació 
per a la ciutadania hauria de penetrar 
en tot l’ensenyament i no ser només una 
assignatura. És això que dic de les regles: 

s’han d’ensenyar als alumnes. No és normal 
que els estudiants no tinguin un ensenya-
ment que els digui què és la democràcia 
i quines són les seves regles, i que només 
el tinguin aquells estudiants universitaris 
que trien Polítiques, Filosofia o Sociologia 
quan arriben a la Universitat. Això jo no 
ho trobo normal.

JP. L’educació per a la ciutadania en els seus 
orígens partia de tres eixos. El primer era la 
convivència a l’escola, fer de l’escola un 
espai de convivència democràtica amb drets 
i amb deures...

PV. Això són les regles...

JP. Els drets són reclamats per tothom, però 
els deures no tant. El segon eix se centrava 
a entendre que a l’escola obligatòria totes 
les assignatures han d’estar al servei de la 
formació ciutadana, perquè l’escola obligatò-
ria fonamentalment ha de formar ciutadans i 
ciutadanes que seran el que vulguin però que 
han d’aprendre a viure democràticament. I, 
finalment, el tercer eix era l’assignatura que el 
PP va suprimir. Ara no tenim cap assignatura, 
però seguim tenint la necessitat de formar els 
nostres joves com a ciutadans, perquè s’ubi-
quen en un món cada vegada més complex. 
Què podem fer perquè els nois i les noies, els 
nens i les nenes, s’ubiquin en els diferents 
entorns –local, regional, nacional, europeu, 
mundial– i intentin comprendre el que està 
passant en cadascun? Sé que no és fàcil.

PV. No, no és fàcil. Aquest ensenyament ha 
de tenir en compte dues coses diferents. 
Una és ensenyar els alumnes a informar-se, 
que no vol dir exactament on buscar in-
formació, sinó que vol dir una altra cosa. 
El problema és que avui els joves reben 
massa informació bruta, a diferència de 
la nostra joventut, que havíem d’anar a 
buscar informació on fos. «A Le Monde 
hi ha un article on l’abat Escarré diu que 
a Catalunya...» Havies d’anar a buscar 
informació sota les pedres. 
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En canvi, avui aquesta situació ha canviat 
radicalment. Avui hem d’ajudar els alumnes 
a pensar el problema, com discriminar 
l’excés d’informació bruta, i fer-ho amb una 
certa disciplina. Jo ho faig servir a classe i 
es generen discussions interessants. Pre-
gunto als meus alumnes: «Quants esteu 
a WhatsApp?» Tots estan a WhatsApp! 
Jo els dic que no hi estic. Els pregunto: 
«Quants whatsapps rebeu al dia?» Alguns 
em diuen cent; d’altres, cent vuitanta o 
dos-cents. Com els processeu? Al cap del 
dia, que té vint-i-quatre hores, quantes 
hores us dediqueu a discriminar, ni que 
sigui per descartar, whatsapps? Els sur-
ten quatre hores al dia. Això no són hores 
d’aprenentatge formal, però ho són d’algun 
tipus d’aprenentatge perquè els ensenya 
com funciona el món. El que podem fer 
és ajudar-los a tractar l’excés d’informació 
que reben. 

L’altre aspecte és... Tu i jo estem ara aquí 
parlant de la política com d’una cosa 
racional. El problema és que la política 
és totalment emocional. I això no quadra. 
Per exemple, jo he tingut discussions molt 
interessants amb gent ja gran: «Què has fet? 
Què has votat?» «No, no, jo no he votat.» 
«Ah, doncs després no et queixis!» Jo sem-
pre dic: això no és racional!! Primer, perquè 
davant d’unes eleccions, puc votar per un 
partit o per un altre, votar en blanc o puc 
quedar-me a casa. Cap d’aquestes opcions 
em deslegitima com a ciutadà per fer servir 
els meus drets. És a dir, no veig cap raó, 
si m’abstinc, per limitar la meva llibertat 
d’expressió contra la classe política. I aquí 
és on és interessant l’ensenyament de la 
filosofia. La filosofia és la disciplina de 
preguntar. Per això hem de convèncer els 
alumnes perquè aprenguin què han de fer 
per pensar racionalment, perquè «el que 
el cos et demana» és emocional.

JP. Estem treballant en una línia que té força 
relació amb el que planteges. Per una banda, 
la literacitat crítica, que se centra a ensenyar 
a pensar, a diferenciar, per exemple, opinions 

d’arguments, a esbrinar què hi ha al darrere 
d’un text escrit, a ensenyar que no hi ha 
neutralitat. I per altra banda, a ensenyar que 
les emocions solen ser les ulleres amb què 
mirem el món i el jutgem. Ara bé, les nostres 
emocions són creacions socials, culturals.

PV. I tant!!

La xerrada segueix en aquesta línia. Parlem 
del paper dels sentiments i les emocions 
en temes cabdals de la política que només 
des de la raó tenen solució. De la realitat 
catalana i espanyola. Del que està passant 
al món i de les eleccions als Estats Units i 
a França. Del terror i del terrorisme. De la 
commemoració dels 25 anys de l’atemptat 
d’ETA a Hipercor, on en Pere va perdre un 
bon amic, i de la desafortunada comparació 
feta pel president de la Generalitat entre 
la lluita contra ETA i el procés. També 
d’aquells problemes que semblen eterns, 
com ara la lluita contra el masclisme, l’ho-
mofòbia, el racisme, la pobresa, el canvi 
climàtic, la injustícia social, l’eutanàsia, 
etcètera. En Pere té les idees molt clares, 
i em suggereix idees potents per intentar 
tractar en l’ensenyament i en la formació 
del professorat aquests problemes, que, en 
la seva opinió, es convertiran en problemes 
polítics importants en el futur immediat. 

Un estiu avançat, el final de curs i la tec-
nologia, però, juguen a vegades males 
passades. I una part de la conversa s’ha 
extraviat en una virtualitat que no ens ha 
de fer perdre mai de vista que la política i 
els problemes de la política són ben reals. 



Cartes a una nena refugiada: ensenyar ciències 
socials per llegir i escriure el món

BREO TOSAR BACARIZO
Universitat Autònoma de Barcelona

breogan.tosar@uab.cat

Llegir el món per transformar-lo
No s’hauria d’ensenyar ciències socials 
d’esquena al món. Cal aprendre a explorar 
diferents perspectives dels assumptes socio- 
polítics, descobrir les veus silenciades (a 
vídeos, cançons, contes, etcètera) i criticar 
la perspectiva privilegiada als discursos 
dominants.

Els discursos, que tenen el poder d’influir 
en pensaments i accions, mai no són 
neutres –inclouen unes representacions, 
classificacions i valors, i n’exclouen uns 
altres. Els mestres han d’ensenyar a exa-
minar-los i connectar-los amb l’experiència 
pròpia, de manera que l’alumnat aprengui 
a interpretar-los amb preguntes rellevants: 
«Qui és representat? Quines veus falten? 
Qui se’n beneficia? Com et pot influir? Qui- 
nes mesures podries prendre basant-te 
en el text?» No es tracta només d’avaluar 
els missatges, sinó també els efectes que 
produeixen.

La literacitat crítica és una manera d’en-
senyar i aprendre a llegir un món que es 
pot transformar. Aquest terme s’arrela en 
la pedagogia de Paulo Freire (1970), que 
afirmava que la lectura del món precedeix 
la lectura de la paraula. Més important que 
llegir entre línies, de manera inferencial i 
cognitiva, és llegir rere les línies, de manera 
social, explorant les ideologies, els silencis 
i les intencionalitats que amaguen els dis- 

L’ensenyament de les ciències socials ha de promoure la literacitat crítica, que és la lectu-
ra d’un món que cal millorar. De res no serveix llegir el món si no tenim les eines i actituds 
necessàries per transformar-lo. 

21

setembre-octubre ´17 
395

M
M O N O G R À F I C



22

cursos. L’alumnat aprèn a interpretar el 
missatge i els efectes d’un text sobre 
qüestions socialment vives, i així forma el 
pensament crític i la consciència respecte 
als problemes socials. 

Una proposta didàctica 

Per desenvolupar aquest tipus de literaci-
tat, és a dir, per aprendre a llegir el món, 
no podem quedar-nos en el domini d’ha-
bilitats cognitives de lectura crítica (com, 
per exemple, distingir fets i opinions), sinó 
que hem de conrear un esperit de recerca 
i sorpresa davant el coneixement. 

Aquesta literacitat es dona a partir d’unes 
dimensions, d’acord amb Lewison, Flint, i 
Van Sluys (2002): 

a) Disrupció d’allò comú (examinar el 
contingut i la forma dels textos creats 
per algú, amb unes intencionalitats i 
una visió del món).

b) Consideració de múltiples perspectives 
(entendre diferents mirades per ana-
litzar i comprendre qui és representat 
i qui és silenciat en el text).

c) Avaluació d’assumptes sociopolítics 
(reflexionar sobre les relacions de po-
der que s’amaguen al discurs, i com 
aquestes afecten les persones).

d) Acció per promoure justícia, igualtat i 
llibertat (emfatitzar la necessitat de la 
responsabilitat per prendre decisions 
i resoldre problemes).

Aquestes dimensions es podrien lligar amb 
la formació del pensament, i reposar en els 
pilars de l’educació de Delors (1996), com 
podem observar a la taula:

DISRUPCIÓ ESTRUCTURACIÓ

Disrupció d’allò comú
(pensament crític – aprendre a conèixer)

Consideració de múltiples perspectives
(pensament holístic – aprendre a fer)

   QUÈ DIU?

• Quins interessos i parcialitats hi ha?
• Qui es pot beneficiar d’això?
• És un fet o una opinió?

   COM HO DIU?

• Quina visió del món està representada?
• Quines veus falten? De qui no parla?
• Com seria el text des d’un altre punt de vista?

EXPLORACIÓ ACCIÓ

Avaluació d’assumptes sociopolítics
(pensament social – aprendre a conviure)

Acció social
(pensament creatiu – aprendre a ser)

   PER QUÈ HO DIU? 

• Quin coneixement necessites per interpretar el 
missatge del text? 

• Quins efectes podria tenir el text en la gent?
• Es juga amb les emocions?

   QUÈ POTS FER TU?

• Com afecta aquest text les teves emocions?  
 Relaciona-ho amb la teva vida.

• Com et posiciones, a favor o en contra?
• Quines accions reals pots fer?

La formació de la consciència crítica so-
bre un mateix i l’alteritat neix a partir del 
diàleg, que és sempre relació amb l’altre. 
Freire (1970) mostra la importància de la 
comunicació entre persones més enllà de 
la noció racionalista d’una dialèctica. Això 
implica llegir el món posant en dubte les 

ideologies, per construir-lo sense censurar 
la realitat i explorant els desitjos del cor.

Aquesta proposta basada en preguntes 
rellevants serveix per donar l’oportunitat de 
pensar, reconèixer les injustícies i dialogar 
amb esperit crític per mirar el món i la 
pròpia experiència amb la realitat.



Un exemple: «Cartes a una nena refugiada»

Es va analitzar el vídeo Most shocking 
one second a day (Save the Children©, 
2014) a les aules de sisè de cinc escoles 
de Primària de Barcelona, Terrassa i Rubí, 
amb l’objectiu d’aprendre a interpretar el 
missatge i els seus efectes. 

El vídeo narra un any en la vida d’una nena 
blanca de classe mitjana (d’uns onze anys) 
que es converteix en refugiada. La càmera 
mostra el primer pla d’ella en diferents 
situacions, i al final diu: «Només perquè 
no estigui passant aquí, no significa que no 
estigui passant.» La intenció de conscien-
ciar de la guerra sobre Síria i sobre els 
infants que pateixen les conseqüències 
dels conflictes bèl·lics arreu del món 
queda palesa. 

Les dimensions de la literacitat crítica van 
servir d’eix de l’anàlisi i la reflexió.

Disrupció d’allò comú

Primer s’ha d’identificar el problema i des-
prés jutjar si allò que sembla «normal» no 
ho hauria de ser. Analitzar com els discursos 
dominants perpetuen les injustícies pot fer 
trontollar alguns esquemes mentals.

En aquest cas, es van adonar que «estan 
acostumats» a imatges violentes en països 
pobres i llunyans: «Aquest tipus de violèn-
cia és normal a Síria, però no a França», 
o «Estem acostumats a veure violència en 
països llunyans i pobres».

Exploració de múltiples perspectives 

Explorar diferents mirades és important 
per entendre les posicions i ideologies 
que amaguen uns interessos i produeixen 
uns efectes.

Es va preguntar si el vídeo tindria el mateix 
impacte amb una nena africana o asiàtica. La 
majoria no van saber dir per què van escollir 
una nena blanca i de classe mitjana. Què 
significa que els alumnes reconeguin que 
estan acostumats a imatges esfereïdores? 

Reflexió sobre els assumptes sociopolítics

Els discursos poden reproduir o resistir les 
relacions de poder. La reflexió entorn dels 
problemes que envolten els discursos és 
clau per llegir el món.

23

setembre-octubre ´17 
395

M
M O N O G R À F I C



24

Es va preguntar si el missatge del vídeo 
és un fet o només una opinió. Es va en-
cetar una discussió sobre el problema 
dels infants que pateixen la guerra i de la 
banalització d’aquest tipus d’imatges als 
mitjans de comunicació. 

Acció social

La lectura del món no pot quedar-se en 
una crítica de les injustícies socials. Ha 
d’educar la mirada en la responsabilitat 
personal i l’acció social. 

Es va proposar l’escriptura d’una carta 
a la protagonista del vídeo. Després es 
van classificar les respostes en diferents 
categories i es van discutir els resultats. 
El 52% li va desitjar bona sort i ànims. El 
37% no va escriure res rellevant. El 7% 
va reconèixer que algú amb poder ajudaria 
els refugiats. I només el 4% va convidar-la 
a casa seva. 

Es va discutir què podien fer davant aquest 
problema. El 15% va dir que podrien crear 
material reivindicatiu des de l’escola. El 
40% va opinar que això és responsabilitat 
dels polítics. I el 45% restant no va dir res 
rellevant. Si tenim en compte que aquestes 
dades es van recollir durant la crisi dels 

refugiats, es podria constatar la urgència 
d’aquest tipus d’activitats didàctiques a 
Primària. 

Conclusió: de la disrupció a l’acció 

L’escola hauria de ser un espai de diàleg 
per acollir l’altre, pensar i actuar sobre les 
problemàtiques socials. El fet d’escriure 
una carta a una refugiada (encara que sigui 
de ficció) suposa una manera d’aprendre a 
pensar un món en transformació. 

La disrupció s’activa quan ens adonem 
de la força i subtilesa de les imatges per 
crear un impacte. L’exploració de diferents 
perspectives ajuda a pensar en el context 
de les persones invisibles als discursos, 
com poden ser els refugiats. La reflexió dels 
assumptes sociopolítics és fonamental per 
aprendre unes ciències socials per pensar 
i actuar en el món. Finalment, l’acció por- 
ta un canvi al ciutadà o ciutadana que 
decideix intervenir-hi, més enllà d’ideo-

“MÉS IMPORTANT QUE LLEGIR 

ENTRE LÍNIES, ÉS LLEGIR RERE 

LES LÍNIES”



logies, per a la transformació d’un mateix 
i del món.

Les dimensions suposen una manera 
d’aprendre a examinar les ideologies, els 
silencis i les intencionalitats amagades 
darrere un discurs, i de prendre un posicio-
nament actiu davant els problemes socials, 
com una oportunitat per mirar-se un mateix 
i pensar en els altres, sense excuses.

La literacitat crítica és llegir la paraula i el 
món per formar una consciència crítica. És 
aprendre a llegir el món per denunciar si un 
discurs reprodueix o resisteix les desigual-
tats. Això no obstant, no ha d’implicar una 
acció segons la ideologia del mestre (seria 
adoctrinament), sinó una participació acti-
va des de la responsabilitat dels estudiants 
que es mouen amb el desig de millorar la 
societat i abraçar l’altre com un bé. No 
es tracta, per tant, de convèncer ningú 
per actuar, sinó d’inspirar una actitud de 
reflexió i coneixement sobre les qüestions 
socialment vives.

De res no serveix una ciutadania que sap 
llegir, però que és incapaç d’assumir el 
compromís amb els que pateixen, els in-
visibles, com la nena refugiada. L’ideal és 
possible quan el mestre acompanya cada 

estudiant a llegir el món, a pensar per ell 
mateix i a actuar en una transformació que 
comença en un mateix. 

Per saber-ne més

Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimi-
do, Madrid: Siglo XXI. 

lewison, M.; Flint, A., i van sluys, K. 
(2002). «Taking on critical literacy: 
the journey of newcomers and novi-
ces», dins Language Arts, (79), p. 
382-392.

Pagès, J., i santisteban, A. (1994). Els 
conflictes bèl·lics al món actual.  
Lluïsa Sagalés: corresponsal de guer-
ra, Barcelona: Graó. 

Altres referències 

save the children (2014). Most Shocking 
Second a Day. https://www.youtube.
com/results?search_query=most+sho
cking+one+second+a+day+video
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Projecte Murs. Per què se separen les persones? 

MARTA BAQUÉ 

Membre del grup de ciències d’infantil i 
primària de l’ICE de la UAB

<martona.baque@gmail.com>

En relació amb els continguts socials de 
l’educació, John Dewey deia que són «una 
reconstrucció contínua de l’experiència, 
que té com a objectiu eixamplar i apro-
fundir el seu contingut social», en el sentit 
que l’escola no és només transmissora 
de models i valors propis de la societat a 
què pertany, sinó que ha de garantir que 
siguin els alumnes mateixos els qui pu-
guin aprofundir en tot allò que aprenen i 
reconstruir-ho. Per tant, hem de conèixer i 
comprendre la societat i el món en el qual 
ens ha tocat viure, per tal d’actuar-hi de 
manera crítica i responsable. I aquest és 
un dels principals objectius intrínsecs del 
projecte. 

Com es desenvolupa el projecte?

El 8 de novembre de 2016 va ser el punt 
de partida del projecte Murs a la meva 
aula de cinquè de Primària. Eren les nou 
del matí i encara no se sabien del cert els 
resultats electorals finals de les eleccions 
presidencials dels EUA, però tot apuntava 
a la victòria de Donald Trump. 

Aleshores vam iniciar una conversa, perquè 
molts dels alumnes havien arribat una mica 
esverats. «A mi em preocupa que hi hagi 
guerres», «A mi que el Trump vol llençar 
bombes», «Jo crec que està una mica 
boig»... Per tant, hi havia una afectació 
directa dels nens i les nenes amb el tema, i 

Què passa quan obrim la nostra aula al món? És un món amb una realitat complexa on te-
nen lloc múltiples conflictes: bèl·lics, racials, humanitaris... un món socialment complicat. 



un punt de preocupació important. «A mi la 
política no m’agrada, perquè no l’entenc», 
«Els Estats Units controlen molts països», 
són altres exemples que donen a entendre 
els seus coneixements previs. Aquestes in-
formacions, també, ens arriben a través dels 
mitjans d’informació, de les famílies..., que 
hem d’aprendre a interpretar-les de manera 
crítica (com és sabut, moltes afirmacions 
dels nens i nenes són condicionades pel 
que senten a casa, per exemple, «Què en 
penses tu de la política?»). 

És a partir d’aquesta conversa que s’inicia 
el projecte, sobretot en relació amb la idea 
de separar les persones, que era un dels 
temes que encuriosia més els alumnes. 
Un dels objectius principals darrere de les 
activitats que es van anar plantejant a l’aula 
va ser comprendre el context a partir de 
la formulació de preguntes. Per exemple, 
quins van ser els resultats electorals?; qui 
va votar Trump i per què?; com afecten els 
murs la vida de les persones?; hi ha hagut 

Recull de premsa del mateix dia de les eleccions.

altres murs al llarg de la història?; encara 
en queden?; què separen?; qui construeix 
aquests murs...? 

És per això que les activitats projectades 
no es basen simplement en la recerca 
d’informació, sinó que estan dirigides a 
entendre el context. L’anàlisi dels resultats 
electorals n’és un exemple: interpretem 
els resultats, n’extraiem conclusions, i 
generem coneixement compartit entre tots. 

La construcció d’un mur al pati és un 
altre exemple. Com afecta un mur la vida 
de les persones? És una de les preguntes 
que es van formular els infants al llarg 
del projecte. Un cop plantejada aquesta 
pregunta investigable, busquem la manera 
de poder-la respondre. En aquest cas, fem 
una comparativa amb experiments socio-
lògics, on mitjançant l’observació directa 
de fets (de reaccions de les persones) 
podem extreure conclusions contrastables 
amb la realitat. 
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Anàlisi dels resultats electorals, segons gènere, edat, formació, etc.

Per desenvolupar aquesta activitat ens 
basem en el vessant empíric del mètode 
científic; és a dir, plantegem inicialment 
hipòtesis del que creiem que passarà. De-
cidim, també, si posem cartells prohibint el 
pas o no, ja que són estímuls que podrien 
condicionar les conductes de les persones 
participants i, per tant, alterar el resultat 
del nostre experiment. 

Com que només amb l’observació directa 
ens faltaven dades, vam decidir passar una 
enquesta a tots els infants que van «patir» 
el mur. Mitjançant aquesta segona anàlisi 
sí que vam poder extreure conclusions 
com ara: «La majoria de gent no hauria 
trencat el mur, perquè tenien por que els 
castiguessin o renyessin.» Finalment, vam 
treure conclusions relacionant l’experiment 
amb la realitat. «En un mur de veritat la 
gent també deu tenir por»...



Un cop entesa la problemàtica inicial, 
continuem investigant sobre murs. Trobem 
una imatge de tots els murs que existeixen 
actualment al voltant del món. Aquesta 
vegada es plantegen preguntes diferents: 
«Qui ha posat aquests murs?» «Per separar 
què?» «Quant de temps fa que es van cons-
truir...?» A partir d’aquí iniciem una recerca 
d’informació específica sobre cadascun 
dels murs. Per grups s’especialitzen en 
un mur concret, i posem en comú el que 
hem après mitjançant exposicions orals, 

amb la intenció de crear coneixement i 
aprenentatge de grup. Ens cal posar en 
comú la informació amb la complexi- 
tat que la caracteritza, ja que parlem de 
murs que separen religions (jueus, cris-
tians, protestants, musulmans...), murs 
que separen idees polítiques (comunis-
me, capitalisme...), i pretenem no caure 
en la simplificació de conceptes, però sí 
que adaptem els continguts a l’edat dels 
infants. 

Construcció del mur al pati. 
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Reacció dels nens i mestres davant del mur.

El pas següent que ens trobem és: com 
relacionem tota la informació que tenim? 
Fem una infografia, on intentem representar 
gràficament tota la informació rellevant que 
ha anat apareixent al llarg del projecte: 
situació geogràfica, longitud de cada mur, 
enllaços entre ells... són diferents aspec-
tes que es poden trobar a la infografia. A 
partir d’aquí, extraiem les nostres pròpies 
conclusions. «La majoria de murs coin-
cideixen en la paraula separa», «Només 
les muralles protegeixen», «Separen i a 
vegades coincideixen amb les fronteres», 
«Alguns països no volen relacionar-se amb 
altres», «Comunisme i capitalisme són 
formes de pensar tan diferents que els 
polítics mai es posaran d’acord», «No és 
coherent, però ho fan», «No té ni cap ni 
peus», «Amb les religions passa com amb 
les idees polítiques: no es posen d’acord»”. 

A partir d’aquest moment, comencem a 
dissenyar l’aplicació real del projecte. 
D’aquesta manera, allò que al comen-
çament era simplement informació ho 
transformem en coneixement, i finalment 

establim relacions entre tot el que hem 
anat aprenent al llarg del projecte. 

Marc d’actuació final

Després de treballar els murs fins al mo-
ment que hem estat explicant, els nens i 
nenes de la classe tenen clar que hi han 
de fer alguna cosa. No podem saber tot el 
que hem après dels murs i quedar-nos amb 
els braços plegats. Mitjançant la conversa 
a l’aula decidim quina podria ser l’actuació 
final del projecte. Seguint un model didàc-
tic crític de la praxi educativa, apliquem 
aquestes idees que han sorgit a la conversa. 
La idea inicial era escriure una carta al 
diari, o a un diari dels Estats Units, perquè 
li arribi a Donald Trump, diuen. Finalment 
redactem les cartes, també una en anglès 
per a la Casa Blanca (però no ens contesta 
ningú). Finalment, com que un dels murs 
que investiguen és el de Grècia i Turquia (a 
Xipre) i justament el mateix cap de setmana 
hi ha la manifestació a Barcelona de Casa 
Nostra Casa Vostra, decideixen fer una 
col·lecta de diners per ajudar els refugiats. 



Cerca d’informació i exposicions.

Conclusions

Un dels motius pels quals vaig triar engegar 
aquest projecte va ser la importància de la 
relació recíproca entre l’escola i el món que 
l’envolta. Si el que volem és formar perso-
nes crítiques i capaces d’actuar activament 
i de manera responsable en la societat de 
la qual formen part, no es pot concebre 
una escola desvinculada del seu context. 
Per tant, el món ha d’entrar a l’escola, de 
la mateixa manera que allò que passa a 
l’aula s’ha d’obrir al món. Quan es treballa 

la informació fins al punt de convertir-la en 
coneixement, ha de ser compartit perquè 
es dona validesa als resultats a què s’ha 
arribat. I si, a més a més, hi trobem una 
aplicació pràctica a la societat, allò que 
hem fet a l’aula tindrà un sentit complet. 
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Infografia de murs.

Tal com diuen Neus Gonzàlez i Antoni 
Santiesteban (2011) en un article sobre 
l’ensenyament de les ciències socials, obrir 
l’escola a la societat significa plantejar les 
finalitats de l’ensenyament d’aquesta ma-
tèria escolar. La realitat que ens envolta és 
transdisciplinària, i l’escola ha d’obrir-s’hi 
i ajudar a interpretar-la. Si, a més a més, 
fem que l’escola pugui aportar un retorn a 
la realitat, aconseguirem donar ple sentit 
a la tasca educativa. 

En segon lloc, mitjançant el projecte Murs 
se m’obrien oportunitats per treballar apre-
nentatges competencials del curs, com, per 
exemple, el diàleg entre religions i cultures 
del món, el valor del compromís per a la 
resolució de problemes socials o el rebuig 
d’estereotips i prejudicis, així com de les si-
tuacions d’injustícia i discriminació. A banda 

de la competència d’aprendre a aprendre, 
també s’han desenvolupat la competència 
d’autonomia i la iniciativa personal... i d’al-
tres que s’han anat treballant a causa de 
l’enfocament globalitzat del projecte. 

Finalment, el que em va fer decidir a tre-
ballar aquest projecte a l’aula és la seva 
genuïnitat. Personalment, quan trobo sentit 
a un projecte d’aula és quan es produeix 
en un context determinat per a una situa-
ció determinada. És a dir, si no s’hagués 
donat la conversa inicial, si Donald Trump 
no hagués guanyat les eleccions, si el grup 
classe no s’hagués plantejat que aquest era 
preocupant..., probablement no hauríem 
encetat aquest projecte. Quan em refereixo 
a la genuïnitat, és perquè el considero irre-
petible. Si s’extrapolés a un altre context, 
a una altra escola, amb un altre grup de 



nens, en un dia qualsevol sense haver-hi 
eleccions... difícilment el projecte prendria 
el mateix sentit. 

Com va dir Nelson Mandela, «l’educació és 
l’arma més poderosa per canviar el món». 
No perdrem l’esperança i persistirem, per 
fer els nostres alumnes sensibles i crítics 
amb les problemàtiques socials del món 
que ens envolta. Perquè potser ells sí que 
ho aconseguiran. 

Per saber-ne més 

gonzález, N., i santisteban, A. (2011). 
«Cómo enseñar ciencias sociales 
para favorecer el desarrollo de las 
competencias básicas», dins Aula de 
Innovación Educativa, núm. 198, 
p. 41-47. 

sanmartí, N. (2016). «Ara és demà. 
L’alumnat». Debat sobre el futur de 

l’educació a Catalunya. Generalitat 
de Catalunya / Consell Escolar de 
Catalunya. Disponible a: http://conse-
llescolarcat.gencat.cat/web/.content/
consell_escolar/araesdema/ponenci-
es/pdfponencies/ponencia5_NSan-
marti.pdf

santisteban, A. (2009). «Cómo trabajar 
en clase la competencia social y ciu-
dadana», dins Aula de Innovación 
Educativa, núm. 187, p. 12-15.

sáenz obregón, J. (2004). «Introduc-
ción», dins John Dewey. Experiencia 
y eucación. Edición y estudio intro-
ductorio de... Madrid: Biblioteca 
Nueva, p. 9-58.

Berenar solidari.
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L’experiència que us presentem es du a terme a l’Escola Sadako, en el marc de la matèria 
de Ciències Socials, amb dos grups d’alumnes, ja que l’escola té dues línies. El lligam amb 
la matèria de Ciències Socials del mateix curs és més que evident. 

Una seqüència sobre política i eleccions a la 
matèria de Ciències Socials de tercer d’ESO

JOSEP ORTEGA 
JORDI NOMEN 

Professors de l'Escola Sadako de Barcelona

«Els esdeveniments són fills de pare des-
conegut; la necessitat és només la seva 
mare.»

Paul valéry

A l’escola tenim articulat el curs de tercer 
d’ESO en quatre grans blocs de continguts: 
Geopolítica, Demografia, Geografia Urbana 
i Geoeconomia. Per a cada contingut tenim 
assignada una temàtica socialment viva: 
per a la Geopolítica treballem els murs del 
món; per a la Demografia, els moviments 
migratoris i els refugiats; per a la Geografia 
Urbana, els problemes mediambientals de 
les grans ciutats, i per a la Geoeconomia, 
les crisis econòmiques. Distribuït així el 
currículum, els alumnes estan acostumats 
a treballar per projectes en grups. És dins 
d’aquest marc que té sentit la seqüència 
que presentem. 

Aprofitant que la participació política és 
un tema socialment viu, cada cop que hi 
ha eleccions engeguem una seqüència 
d’activitats d’ensenyament-aprenentatge 
per treballar sobre la política amb el nostre 
alumnat. 

El centre, l’Escola Sadako, té dues línies i 
treballa dins un paradigma d’aprenentatge 
crític basat en la resolució de problemes 
o reptes i projectes. En els darrers anys el 



centre ha treballat per crear una cultura de 
participació de l’alumnat, generant espais 
en què els alumnes puguin fer realitat 
els seus projectes i les seves inquietuds, 
entenent la comunitat escolar com una 
comunitat de recerca i aprenentatge. 

Els dos grups d’alumnes que protagonitzen 
aquesta seqüència estan habituats que 
se’ls encarreguin feines que requereixin 
treballar per problemes o fins i tot simular 
situacions a l’aula que puguin apropar-los a 
la realitat social. Són, com la majoria dels 
grups d’adolescents, extremament diversos 
i heterogenis.

Els objectius bàsics que ens proposem en 
aquesta seqüència són els següents:

• Augmentar la consciència que cal una 
participació activa i racional per cons-
truir una democràcia de valor.

• Reconèixer els diferents partits polítics 
catalans amb representació parlamen-
tària al Congrés dels Diputats, els seus 
caps de llista i el seu programa polític 
en tres temes fonamentals: les rela-
cions Catalunya-Espanya, l’economia i 

les seves crisis i les mesures adreçades 
a la joventut.

• Obtenir el testimoni de joves que es 
presentessin a les candidatures dels 
partits polítics per fer un debat al 
voltant de les temàtiques indicades 
centrat en la trajectòria personal que 
havia impulsat els nostres convidats a 
participar en política de forma militant.

• Elaborar un discurs polític per pre-
sentar-lo a un públic de companys 
d’ESO-4, perquè en poguessin valorar 
la claredat i pertinença. 

• Aprendre a distingir el biaix ideològic 
que representen les mesures propo-
sades pels diferents partits polítics 
respecte a cadascun dels aspectes 
indicats, que se centrés en dos eixos: 
dreta-esquerra, descentralització-cen-
tralisme.

• Recrear una simulació de votació al 
segon cicle d’ESO amb els companys 
de quart, i fer el recompte de vots i 
un debat posterior sobre els resultats 
obtinguts per comparar-los amb els 
resultats reals de les eleccions, incidint 
en les causes i conseqüències de les 
diferències observades. 
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Establerts els objectius, la seqüència 
comença amb un debat conjunt sobre el 
concepte de política, la importància de 
les majories i les minories en democràcia, 
les diferències genèriques entre dreta i 
esquerra (respecte a economia i organit-
zació social) i els coneixements previs 
dels partits catalans amb representació al 
Congrés dels Diputats espanyol respecte 
als dos eixos fonamentals (esquerra-dreta 
i centralisme-descentralització).

Després, dividim les classes d’ESO-3 
per grups cooperatius de quatre o cinc 
alumnes, amb l’encàrrec de dur a terme 
les tasques següents, prèvia assignació, 
a l’atzar, d’un partit polític català amb 
representació parlamentària:

• Fitxa de treball: Cada grup ha de con-
feccionar i omplir una fitxa del partit 
que els ha pertocat que contingui la 
informació següent: 

- Líder del partit.

- Caps de llista de cada província.

- Ideari polític bàsic respecte als eixos 
esquerra-dreta i centralització-des-
centralització.

- Una frase significativa del programa 
i la campanya electoral centrada en 
tres punts:

 - Relació Catalunya-Espanya

 - L’economia: mesures per al ben-    
    estar social de la població.

 - Polítiques que afecten els joves.

• Dossier de premsa: Els demanem que, 
fins a les eleccions, recullin tota la 
informació de premsa, ràdio, TV i pro-
paganda electoral i elaborin un dossier 
que inclogui tota aquesta informació, 
ordenada i ben explicada.

• Pòster electoral: Els encarreguem que 
dissenyin un pòster electoral que haurà 
de servir de fons en el moment de fer 
el discurs per als companys del curs 
d’ESO-4.

• Pamflet: Hauran de crear un tríptic amb 
un logotip personalitzat que resumeixi 
els objectius del partit en els temes 
indicats i que demani el vot.



• Discurs electoral: Finalment, hauran 
d’escriure un discurs electoral amb 
una durada estimada de sis o set mi-
nuts que serà seguit pels companys 
d’ESO-4. L’hauran de centrar en els 
tres punts esmentats i defensar-lo 
amb arguments davant les possibles 
preguntes que es puguin produir.

Paral·lelament, els tutors del curs d’ESO-3 
ens posarem en contacte amb els dife-

rents partits polítics amb representació 
parlamentària per convidar a l’escola un 
representant jove del partit que vingui a 
explicar la seva experiència de partici-
pació, faci algunes remarques al voltant 
de les propostes que té el partit respecte 
als tres temes proposats i ofereixi el seu 
testimoni com a jove implicat en la parti-
cipació política. 

En el moment oportú, es planifica el debat, 
amb els discursos electorals de les dife-
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rents formacions i el torn de 
preguntes, i al final es fa la 
votació dels grups d’ESO-3 
i ESO-4. Es tanca i publica 
el recompte dels vots. 

Finalment, s’analitzen els 
resultats de les eleccions a 
les dues classes i es comenta 
quines sensacions els ha 
produït la feina, insistint en 
les causes que han provocat 
el resultat, en tots dos casos, 
i en les conseqüències que 
creuen que es podrien deri-
var dels resultats de les eleccions generals 
a Espanya. No cal dir que aquest esquema 
també es pot aplicar, de manera natural, 
a les eleccions autonòmiques o del Parla-
ment europeu. 

La valoració que fem els tutors (i els 
mateixos nois i noies ho confirmen) de 
l’experiència, que ja s’ha aplicat en quatre 

ocasions, és força positiva, perquè creiem 
que l’alumnat fa un exercici d’empatia al 
llarg de tot el procés polític i, alhora, es 
van generar els criteris que han de portar 
a una millor comprensió de la dinàmica 
política de l’Estat i de Catalunya. També 
ens sembla que l’aportació dels testimonis 
joves dels partits sobre el seu propi camí 
personal de participació suposa un element 



de valor afegit en la seqüència mostrada, 
així com el contacte amb els companys 
d’ESO-4 en el tram final de la seqüència. 

Des de l’escola entenem que la participació 
política ha de lligar amb la participació 
escolar. Els nens i nenes, els nois i noies, 
al nostre centre tenen altres possibilitats 
per implicar-se a banda de les esmentades. 
De fet, a l’escola tenim obert un projecte 
vertical, anomenat «Implica’t», que inclou 
tant tasques individuals com de grup. 
Entre les de grup, cada curs fins a sisè de 
Primària s’ocupa d’una tasca en benefici 
de la comunitat escolar. Per la seva banda, 
primer d’ESO fa una dinamització dels patis 
amb els Dies SAK, que ofereix activitats 
per a tota la comunitat escolar; a segon, 
un projecte de mediadors de pati, i a tercer 
i quart, activitats d’aprenentatge-servei 
–a tercer dins de l’escola i a quart amb 

entitats exteriors de sector dels serveis 
socials. En les tasques individuals estem 
mirant de crear una distribució vertical de 
càrrecs individuals que haurà de permetre, 
en acabar-se, que dues persones de cada 
curs es trobin i formin una comissió vertical 
d’escola per tractar des de l’organització de 
les festes escolars a la millora dels espais 
escolars o la sostenibilitat.

En definitiva, entenem que la forma més 
efectiva de promoure la cultura política 
consisteix a generar espais per a la par-
ticipació executiva dels alumnes en la 
vida escolar, que hauran de ser previs a 
la seva participació política posterior en 
la vida social. 

Possiblement el resultat més remarcable 
de la valoració que fan els alumnes de 
tots els processos al centre, i d’aquest en 
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particular, és que els permeten viure la 
vida a l’escola. Sovint, per desgràcia, des 
de l’escola diem que preparem l’alumnat 
per a la vida, com si l’escola quedés fora de 

la vida. No és així. L’escola ha de ser vida 
en ella mateixa, amb els seus conflictes, 
reptes, oportunitats i malentesos. Només 
així, vivint, els podem preparar per a la vida. 



Els joves poden dir i pensar que no els interessa la vida política. En realitat, però, poques 
vegades s’ho han plantejat; potser és perquè la política institucional els «expulsa» de la 
seva zona d’influència. En el moment que se’ls pregunta i es conversa sobre qüestions de 
política és ben clar el seu interès, com ho és el dubte sobre les formes de governar o go-
vernar-nos, i també una certa desconfiança, més cap als polítics que no cap a la política. 

Joves, política i formes de governar-nos 

No ens plau que altres ens governin, i per 
això considerem l’autonomia el pal de paller 
de tota educació. A Fora de classe. Textos 
de filosofia de guerrilla, Marina Garcés 
(2016) diu que «no volem ser governats». 
Cert! Avui, que les imposicions són subtils 
i les lleis del mercat, presents en totes les 
facetes de la vida, ens hem construït l’ideal 
de fer-nos la nostra pròpia llei, i aquest 
desig l’hem transmès als joves. Ens hem 
convençut que podem no ser governats, no 
ser manats, no ser conduïts, no ser dirigits. 

Potser per això no preparem les generacions 
futures perquè pensin críticament i no les 
preparem per saber trobar alternatives al 
que ja existeix. ¿Els mostrem possibilitats 
de vida en comú? Tenen consciència que 
vivim en plural? 

Sempre he procurat introduir, en les pràc-
tiques educatives, maneres de fer que em 
permetin acompanyar adolescents en la 
formació del pensament crític, creatiu i 
compassiu. Per saber si vaig en la direcció 
correcta m’he hagut de dotar de formes di-
verses d’avaluar les decisions didàctiques. 
Una és un seguit d’enquestes que passo 
en acabar cada curs acadèmic. 

El que llegireu no és el resultat d’un estudi 
amb rigor científic, sinó de molts anys de 
docència reflexiva, d’esperit socràtic i obert, 
que m’han fet tafanejar en la manera de 

AGNÈS BOIXADER I COROMINAS

Professora d’Història a Batxillerat 
Escola Pia de Granollers (Vallès Oriental)
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pensar, sentir i actuar de l’alumnat de Bat-
xillerat per mirar d’aprendre com veuen el 
món i com pensen que poden intervenir-hi. 

Aquesta reflexió ha sorgit d’una enquesta 
passada a l’alumnat de segon de Batxille-
rat els tres darrers cursos (2014-2017). 
Respondre-la és voluntari i ho fan una 
vegada s’ha acabat el curs. Són uns 250 
alumnes, que han donat 227 respostes. 

La major part de les respostes s’han ma-
tisat amb converses de passadís o debats 
informals a classe. 

Per poder saber què pensen els joves cal 
conversar-hi, cosa que requereix una inter-
pretació oberta i flexible del currículum i 
sensibilitat per part de la direcció del cen-
tre. L’escola, de llarga tradició a la ciutat, 
va ser fundada en plena Segona República, 



tot i ser de titularitat religiosa. Des del curs 
1977-1978 he estat testimoni dels seus 
canvis, de la seva progressiva obertura a 
noves formes d’entendre l’educació o de 
concebre les estratègies d’ensenyament i 
d’aprenentatge. Ara és una escola oberta a 
l’entorn en una ciutat oberta i força sensible 
a les necessitats de totes les seves escoles. 
La ciutat disposa de quatre instituts en els 
quals es pot cursar Batxillerat i tres centres 
privats, entre els quals aquesta concertada, 
que procura participar i convidar el seu 
alumnat a fer-ho en la vida ciutadana. 

T’interessa la política?

La majoria d’alumnes, quan arriben a segon 
de Batxillerat, no estan interessats en la 
política. Bé és cert que, en els tres cursos 
que s’ha fet aquesta enquesta, el nivell 
d’interès ha estat més alt que abans del 
2010. El màxim interès per les qüestions 
de política el trobem al curs 2010-2011 
i els dos següents. Suposo que no cal que 
us n’expliqui raons. El curs comença al 
setembre! 

La televisió, les xarxes socials o el que ha-
vien viscut en directe a les manifestacions 
de la Diada els van donar la sensació que ja 
començaven a saber de què va la política: 
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fer política significa «dir al govern espanyol 
que ja n’hi ha prou de prendre el pèl a Cata-
lunya», «tenir la llibertat de manifestar-me 
per demanar la independència», «cremar 
una fotografia del rei perquè jo vull una 
república». Entre aquestes frases hi ha 
molts silencis, molts, «perquè hi vaig anar 
amb els pares/amics/companys i ens ho 
vam passar molt bé». El curs 2010-2011 
havia anat a algun dels actes de la Diada 
el 37,4% de l’alumnat, i en tot el curs 
només una noia (1,25% de la promoció) 
es va afegir al moviment del 15M, que va 
tenir un bon ressò a la ciutat. 

La confortabilitat de ser molts els que 
havien anat a manifestacions desaparei-
xia a mesura que anàvem treballant els 
continguts: els grans projectes polítics 
contemporanis nascuts a la Revolució 
Francesa (liberalisme, socialdemocràcia 
i comunisme); els partits polítics durant 
la Segona República espanyola; partits i 
sindicats, etc.

Reconforta veure el dubte en els ulls dels 
adolescents davant les preguntes que ca-
dascú havia de pensar per si mateix: Per 
què has anat a la manifestació? Són més 

lliures els que hi han anat que els que 
no? Per què? Una persona es pot sentir 
catalana i espanyola? Què és l’ANC? Per 
què es reclama la independència? Què ha 
passat en els darrers temps perquè ara hi 
hagi més independentistes que mai? Què 
és l’Estatut? Ser independentista és ser 
d’esquerres? Etc. 

La majoria, en començar el curs, reconeix 
que no li interessa la vida política, perquè 
«la vida transcorre al marge de la política». 
En els tres darrers cursos, a la pregunta 
«penses que tots som éssers polítics?», la 
resposta estrella (48%) és la que diu que 
«pots viure bé i passar tranquil·lament de 
la política». Només un 10% pensa que 
«sí, perquè vivim en comunitat i la política 
tracta precisament d’això: de saber viure 
junts, els uns amb els altres». Gairebé el 
80% dels que donen aquesta resposta són 
noies. Un considerable 21% diu que «no-
més aquells que es dediquen a la política 
institucional (partits, governs, etc.) són és-
sers polítics». La resta presenten un elevat 
grau de dispersió o trien més d’una cosa. 

Tot el que escriuen queda matisat per les 
aportacions que es van fent al llarg del curs, 



i fins i tot aquells que diuen que es pot 
«viure bé sense política i sense saber-ne 
res» entenen que és molt millor saber-ne, 
i solen arribar a final de curs satisfets pel 
fet de poder entendre els jocs de la política 
institucional d’una manera diferent de com 
la veien uns mesos abans. 

És altament encoratjador sentir que els 
agradaria poder fer més «tertúlies políti-
ques», perquè les vegades que n’hem fet 
han començat a donar sentit a moltes de 
les coses que passen. Per què no ho fem?

Què entens per política?

Les opcions de resposta van des d’idees de 
coneixement espontani, com «guanyar-s’hi 
la vida», a altres elaborades des de la 
ciència política.

Només un 1,96% diu que la política és 
una forma de guanyar-se la vida. Però un 
15,68% tria opcions obertes, i aquí les 
paraules «corrupció», «egoisme», «engany» 
i «ambició» es repeteixen. La major part 

de les respostes obertes donen una visió 
negativa de la política; només un quart són 
positives, de l’estil de: «El camí per poder 
mantenir i millorar la societat» o «una feina 
que hauria de ser sense ànim de lucre i que 
ha de portar el país per bon camí».

Un notable 37,25% tria l’opció «La política 
és una ciència i/o conjunt de teories que 
tracta del govern, de les formes d’accedir 
al poder, de les teories del poder, etc.». 
En les converses diuen que les persones 
estudien medicina per exercir de metges; 
d’altres estudien política per exercir de 
polítics, però si bé a medicina no s’ense-
nyen «males arts mèdiques», a la carrera 
de política sí que s’ensenyen als futurs 
polítics pràctiques de persuasió que 
permetin que «la gent cregui allò que els 
polítics prometen, encara que els estiguin 
enganyant i no tinguin intenció de fer-ho». 
Els tres cursos s’ha repetit una visió dels 
estudis de polítiques i dels polítics que té 
molt a veure amb «tenir cura de la imatge i 
del que es diu» més que amb fer polítiques 
que serveixin la ciutadania. 
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Un altre 31,37% respon que la política és 
«el difícil art de saber viure junts, els uns 
amb els altres, en bona convivència». Tant 
de bo s’entengués la política com l’entén 
aquest percentatge de joves! Només per ells 
val la pena continuar lluitant, perquè si 
ells tenen esperança no els podem decebre. 
Coincideixen en aquesta actitud amb els 
que han donat respostes obertes positives, 
perquè ells també pensen que la política té 
sentit per construir un futur millor. Benvin-
guts! Reconforta saber que aquests joves 
solen ser els mateixos que s’involucren en 
allò que en dic accions polítiques grans, 
perquè són, en aparença, insignificants: 
fer voluntariat en un menjador social o 
fent reforç escolar, preparar un acte lúdic 
per a gent gran, actuar com a músics per 
a gent que està malalta, commemorar fets 
històrics de relleu, preparar sortides a més 
menuts, etc. 

Un 13,72% diu que «la política és allò que 
els partits decideixen per nosaltres». En el 
debat sobre aquesta opció solen sortir idees 

interessants al voltant de la democràcia 
directa i la democràcia representativa. 
Alguns és la primera vegada que es qües-
tionen que no tot s’acaba en els partits, ni 
anant a votar cada x anys! 

Per acabar, sabent que no puc entrete-
nir-m’hi, faig notar la tria de «projecte 
polític» que fan. Tenen quatre opcions: 
liberalisme, socialdemocràcia, comunis-
me i anarquisme. Primer en trien una, 
i en una segona pregunta troben carac-
terístiques de cada projecte; aleshores 
han de confirmar el que ja han triat o 
canviar-ho. Pràcticament ningú canvia 
(només un 1,9%). El projecte triat, per un 
82,35% i sense que hi hagi diferències 
significatives d’un curs a un altre, és el 
socialdemòcrata. Només un 9,8% tria el 
projecte liberal, i un 5,88, l’anarquisme. 
S’ha de dir que un 11,76% fa dues tries, 
dient que si fos possible triaria l’anarquia, 
cosa que hauríem de sumar al 5,88%, i 
com que no ho és perquè «és massa bo 
per ser real» tria socialdemocràcia, de 



manera que l’hauríem de descomptar 
del seu 82,35%. 

És evident que aquí hauríem de parlar 
del context de l’escola! Sigui com sigui, 
l’alumnat preguntat en aquest darrer temps 
segueix pensant que la política pot fer coses 
i que ha de ser un projecte socialdemòcrata 
el que lideri l’acció política.

Governar-nos

El desconeixement sobre formes de govern 
i d’Estat és gran, com ho és l’interès per 
aprendre’n i la curiositat per comparar 
sistemes polítics. On veuen més dificultat 
és a trobar com ens hem de governar i a 
decidir quina pot ser la «millor política», 
o si existeix una política d’esquerres i una 
política de dretes.

Finalment, a la pregunta: «Si poguessis 
organitzar l’Estat de la manera més justa 
possible què faries?», la resposta majori-

tària (56%) és: «Un Estat que estableixi 
una llei comuna per a tothom, i que estigui 
articulat com una federació, de manera que 
cada estat federal pugui tenir lleis pròpies 
i diferents de les de l’estat federal veí.» 
Aquesta afirmació queda reforçada per un 
48% que en definir el federalisme tria una 
opció que diu que «El federalisme és la 
millor manera d’integrar una pluralitat de 
realitats (regions, nacions, nacionalitats, 
etc.) que volen unir-se per tal d’aconseguir 
allò que soles no podrien aconseguir. És 
important que cadascuna de les parts hi 
surti guanyadora i el conjunt també.» 

Per tancar les seves aportacions, manifes-
ten que volen fer la seva, no «ser gover-
nats», per això pensen que «només ens 
queda governar-nos nosaltres a nosaltres 
mateixos». Dòcils, només si volem! Insub-
misos quan ho decidim! Ho tenen clar: no 
estem sols al món, per això hem d’aprendre 
a governar-nos, i demanen parlar-ne: «Ens 
hauríeu de parlar més de política.» 
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M’alegra tot el que diuen perquè significa 
que estan vius, «políticament vius». Em 
plau perquè la feina de governar-nos l’hem 
de fer entre tots. Demanen parlar de po-
lítica; vol dir que els adults no ho fem, o 
no ho fem prou, o no ho fem de la manera 
que ho necessiten. Demanen tenir criteri. 
Diuen «tu sempre tens bons arguments», i 
a més «te’ls creus i es nota». No, no m’ho 
demanen, no m’ho diuen a mi! Ens ho de-
manen a tots! A tots els que tenim capacitat 
de mostrar brúixoles per orientar-nos, ens 
demanen que ho fem des de l’honestedat, 
l’honradesa i la coherència. Sembla que 
ens demanin que els acompanyem a pensar 
críticament i a pensar en el plural.

Per acabar, haig de dir que em preocupa 
que els adults no tinguem la mateixa 
sensibilitat que em sembla que tenen 
ells o que teníem nosaltres en temps de 
la Transició i durant els primers passos 
democràtics. Aleshores teníem clar que 
defugíem l’adoctrinament i que havíem 
de viure experiències democràtiques a 
casa, al barri, a l’escola. Aspiràvem a 

una democràcia forta. Els joves que han 
parlat volen, ells també, cotes més altes 
de democràcia i de llibertat responsable. 
Aquesta és una tasca que l’escola ha de 
fer! Fer-ho des de la història o des d’altres 
disciplines és una qüestió de compromís 
que no hauríem de defugir. 

Pes saber-ne més

camPs, V.; botella, J.; trillas, F. ¿Qué es 
el federalismo? Madrid: La Catarata, 
2016.

Garcés, M. Fora de classe. Textos de filo-
sofia de guerrilla. Barcelona: Arcadia, 
2016.



Poques persones, almenys en l’àmbit educatiu, posarien en dubte que educar per a la 
ciutadania global és (o hauria de ser) un dels propòsits de l’ensenyament primari i se-
cundari i un dels fonaments de l’educació política. Jo no en sóc pas una. «Educar per 
a la ciutadania global» no és una qüestió fàcil i exempta de problemes. En educar per a 
la ciutadania global, podem caure en alguns dels mateixos problemes que la ciutadania 
global intenta solucionar. En aquest article, vull parlar d’aquests problemes.

L’educació per a la ciutadania global com a 
base de l’educació política: sí! Però...

EDDA SANT

Professora de secundària
Actualment lectora sènior a la Manchester 

Metropolitan University

L’educació per a la ciutadania global és 
cada vegada més un dels objectius edu-
catius clau de les organitzacions interna-
cionals. El subdirector general d’Educació 
de la UNESCO, per exemple, ha declarat 
fa relativament poc que l’educació per a 
la ciutadania global és una de les àrees 
estratègiques del seu programa educatiu, 
i que ha de servir perquè tots els ciutadans 
i ciutadanes del món estiguin «informats, 
dotats d’esperit crític, socialment connec-
tats», i siguin «ètics i compromesos». Un 
altre exemple. L’OCDE, l’organització que, 
entre altres coses, organitza les proves 
PISA, està valorant la possibilitat d’avaluar 
la «competència global» entre l’alumnat 
de secundària. Si aquesta possibilitat es 
formalitza, potser en uns anys veurem 
rànquings de països ordenats per com de 
competents globalment són els seus i les 
seves joves. I potser l’educació per a la 
ciutadania global establirà les bases de 
l’educació política.

Quan fa vuit anys discutia sobre ciutadania 
amb el meu alumnat de tercer d’ESO, la 
ciutadania global (tot i que llavors segura-
ment en dèiem «la ciutadania del món») 
era un dels temes clau. He seguit exercint 
aquesta tasca amb els meus alumnes 
universitaris, tant a Catalunya com a An-
glaterra, i fa relativament poc he coeditat 
un llibre en què autors de diferents països 
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fan propostes sobre què és i què hauria 
de ser l’educació per a la ciutadania glo-
bal. Al llibre, molts autors expliquen com 
l’educació per a la ciutadania global pot 
contribuir a fer que ens entenguem els uns 
als altres (per què els altres pensen dife-
rent de mi?), que puguem defensar causes 
comunes (què fem, per exemple, amb el 
canvi climàtic?) i que puguem discutir 
aquells aspectes en els quals potser és 
més difícil posar-nos d’acord (què hauríem 
de fer amb la crisi dels refugiats?). I així 
podria continuar (gairebé) indefinidament. 
Hi ha moltes raons per les quals crec que 
hauríem d’educar el nostre alumnat com 
a ciutadans i ciutadanes del món.

Problema 1. Una única ciutadania global

Els documents de la UNESCO i de l’OCDE 
semblen tenir molt o bastant clar el que 
volen dir quan es refereixen a la ciutadania 
global o a les competències globals. I, per 
tant, tenen més o menys clar el que vol 
dir educar per a la ciutadania global. Per 
molts, això pot ser una tranquil·litat. Però 
educar per a la ciutadania global, com ja 
he dit, no és fàcil. I tenir algú que, des 
de la posició d’autoritat d’aquestes orga-
nitzacions, ens orienta sobre com ho hem 
de fer ens pot facilitar la feina. Però, des 
del meu punt de vista, això podria ser un 
problema. Per què?

Per mi, educar per a la ciutadania global 
no és una fórmula matemàtica que té una 
resposta exacta i única. Segurament hi ha 
gairebé tantes maneres de definir «ciu-
tadania global» i «educació per a la ciuta-
dania global» com persones hi ha al món. 
Des del meu punt de vista, les persones 
som diferents, tenim diferents interessos, 
necessitats i maneres de veure el món. La 
humanitat és diversa. Crec que una única 
resposta en relació amb la ciutadania glo-
bal i amb l’educació per a la ciutadania 
global acostuma a ser la resposta d’aquells 
que tenen més recursos per fer valer la seva 
opinió: aquells que, com l’OCDE, responen 

als interessos dels 24 estats membres però 
poden definir el que són les «competències 
globals» de 72 dels països del món. Si per 
a vosaltres, com per a mi, «educar per a 
la ciutadania global» ha de vincular-se als 
principis d’igualtat i justícia, com podem 
educar en una única ciutadania global 
definida per uns pocs?

Els educadors brasilers Vanessa Andreotti 
i Lynn Mario de Souza proposen com a 
alternativa a aquest problema «aprendre a 
llegir el món a través dels ulls dels altres» 
(Andreotti i De Souza, 2008), aprendre 
a conviure en aquesta diversitat de tal 
manera que potser la qüestió no seria 
tant «educar per a la ciutadania global» 
sinó «educar per a les ciutadanies globals», 
i ajudar el nostre alumnat a entendre que 
persones d’arreu del món poden tenir dife-
rents maneres d’entendre el que significa 
la ciutadania global, i que si realment ha 
de ser «global» aquesta ciutadania hauria 
d’estar oberta a totes aquestes maneres. 
També hem de plantejar-nos conjuntament 
per què algunes maneres d’entendre el món 
es consideren més vàlides que d’altres, i 
què podem fer perquè les nostres pròpies 
preguntes i solucions es facin sentir en un 
món en què tothom parla però on poques 
veus s’escolten.

Problema 2. La ciutadania global com a con-
sens en oposició al conflicte de la ciutadania 
nacional

Alguns teòrics i investigadors suggereixen 
que la ciutadania global moltes vegades 
es defineix en oposició a les ciutadanies 
més «locals», normalment, la ciutadania 
nacional. Si defensem aquesta posició com 
a docents, segurament defensarem que a 
les escoles no hauríem de centrar-nos tant a 
ensenyar la història, la geografia, la llengua 
i la ciutadania «nacionals» sinó els seus 
equivalents globals. Jo mateixa he dit, en 
altres ocasions, que l’ensenyament d’una 
història global podria solucionar alguns 
dels problemes de l’ensenyament d’una 



història nacional. El global s’acostuma a 
associar al consens, mentre que el local/
nacional s’associa al conflicte. No obstant 
això, penso que si creem una contradicció 
entre el nacional i el global, entre ense-
nyar el nostre alumnat a ser ciutadans 
i ciutadanes del món o a ser ciutadans i 
ciutadanes dels seus països, estem creant 
nous problemes. Potser creem consens 
entre nacions, però també creem nous 
conflictes globals. Per què?

Una ciutadania global que exclou aquells 
que s’identifiquen com a nacionals no és 
global. Avui en dia a Catalunya, però també 
a moltes altres parts del món, si definim 
la ciutadania global en oposició a la na-
cional excloem més persones de les que 
incloem. Si presentem al nostre alumnat 
la ciutadania global com una alternativa a 
la seva identitat local, regional o nacional, 
probablement part d’aquest alumnat es de-
cantarà pel més pròxim. I què té de global 
una ciutadania que exclou aquells que se 
senten arrelats a la seva realitat pròxima? 

I un segon problema: si la ciutadania global 
s’oposa a les ciutadanies més locals, què 
defineix aquesta ciutadania global? Alguns 
creuen que la resposta a aquesta pregunta 
és el consens, és a dir, que la ciutadania 
global pot ser consensuada a partir de di-
verses ciutadanies nacionals i locals i que 
la ciutadania global incorporarà el millor 
de les ciutadanies nacionals. 

Però deixeu-me posar alguns exemples. 
A Catalunya, l’àrab és la tercera llengua 
més parlada. Però ben poques escoles es 

“SI CREEM UNA CONTRADICCIÓ 

ENTRE EL NACIONAL I EL GLOBAL, 

ENTRE ENSENYAR EL NOSTRE 

ALUMNAT A SER CIUTADANS I 

CIUTADANES DEL MÓN O DELS SEUS 

PAÏSOS, ESTEM CREANT NOUS 

PROBLEMES”
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plantegen ensenyar àrab com a «llengua 
estrangera». Com a llengua global. Per 
què? El mateix passa amb la història: si 
ensenyem una història global, ensenyem 
la història del món o més aviat la història 
d’alguns països d’Europa? Estem parlant 
de consens o estem parlant de poder?

M’agradaria referir-me aquí al filòsof fran-
cès Étienne Balibar (1996). Per Balibar, 
la universalitat ideal (com la ciutadania 
global ideal) no pot ser absoluta i consen-
suada, sinó que ha de ser múltiple i, per 
tant, inherentment vinculada al conflicte. 
La ciutadania global no pot construir-se 
en oposició a les ciutadanies locals o 
nacionals, sinó que hauria de definir-se 
com una suma (no sempre ben avinguda) 
d’aquestes. Des del meu punt de vista, 
educar per a la ciutadania global no vol 
dir deixar d’ensenyar la història local, 
regional o nacional sinó emfatitzar com 
aquesta història també és global. Ensenyar 
la història d’altres llocs (per què rarament 

ensenyem el que ha passat fora d’Europa?) 
i defensar que aquesta altra història també 
és global. Buscar punts de trobada i de 
desavinença. Parlar d’allò que ens uneix, 
però també d’allò que ens separa. Entendre 
que el conflicte ens fa humans i que si és 
pacífic no té per què ser dolent. Proposo 
una educació per a la ciutadania global que 
no rebutja sinó que incorpora el conflicte.

Problema 3. Tots som ciutadans i ciutadanes 
globals

«Tots som ciutadans globals» s’ha convertit 
en una mena d’eslògan que podem veure 
sovint en materials educatius. Moltes 
vegades aquests materials descriuen la 
ciutadania global amb relació a la globa-
lització: expliquen que tots i totes som 
ciutadanes globals perquè vivim en un món 
en el qual les persones, els béns materials 
i les idees viatgen a alta velocitat més enllà 
de les fronteres. Descriuen la ciutadania 
global com la ciutadania d’aquest present 



i segurament d’un futur encara més glo-
balitzat. Així doncs, ens descriuen a tots 
i totes com a ciutadans i ciutadanes del 
món. La pregunta aquí és: ho som?

El filòsof polonès Zygmunt Bauman (1999) 
descrivia ja fa anys la diferència entre els 
«turistes» i els «vagabunds»: «Els turistes 
es desplacen perquè el món al seu abast 
(global) és irresistiblement atractiu; els 
vagabunds ho fan perquè el món al seu 
abast (local) és terriblement inhòspit. Els 
turistes viatgen perquè volen; els vaga-
bunds, perquè no tenen cap altra elecció 
suportable» (1999, p. 122).

El que Bauman ens demostra és que potser 
hi ha ciutadans globals de primera i de 
segona categoria. Ciutadans globals que 
ho volen ser i d’altres que no tenen més 
remei. Quan presentem la globalització i 
la ciutadania global com un fenomen emi-
nentment positiu caiem, al meu entendre, 
en un greu problema: posem al mateix 
grup aquells que gaudeixen els efectes 
de la globalització i aquells que en són 
perjudicats. La globalització té moltes 
cares, i moltes no són positives per a la 
gran majoria de la humanitat. Si volem 
educar per a la ciutadania global, des del 
meu punt de vista, no podem descriure 
el món dels i les ciutadanes globals com 
un món ideal, ni agafar la ciutadania global 
com a resposta a tots els problemes. En un 
món democràtic de ciutadans i ciutadanes 
globals, la globalització no es donaria 
com un tema tancat, sinó que permetria 
que hi hagués un diàleg sobre els pros i 
els contres. En aquest món, potser ens 
plantejaríem amb el nostre alumnat què 
hem guanyat i perdut a causa de la glo-

balització. I què han guanyat i perdut els 
altres. Proposo debatre, més que educar, 
sobre la ciutadania global.

Sí, però...

No voldria que assenyalar aquests pro-
blemes s’entengués com una crítica a 
l’educació per a la ciutadania global com a 
dimensió de la formació política. Res més 
lluny de la meva intenció. Des del meu punt 
de vista, l’educació per a la ciutadania 
global hauria de ser un dels propòsits de 
l’educació. No obstant això, penso que en 
comptes d’educar, com alguns plantegen, 
el nostre alumnat perquè sigui «competent 
globalment», el que hauríem de fer és 
debatre el significat d’aquesta «ciutadania 
global», debatre sobre qui l’ha decidit i 
considerar aquesta ciutadania global només 
una entre moltes altres possibilitats. Només 
així, al meu entendre, podrem parlar d’una 
ciutadania global de tots. 

Per saber-ne més
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“ENS DESCRIUEN A TOTS I TOTES 

COM A CIUTADANS I CIUTADANES 

DEL MÓN. LA PREGUNTA AQUÍ ÉS: 

HO SOM?”
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Escola
És necessària, la participació dels adolescents als centres? Participar millora 
l’adquisició dels aprenentatges? La participació activa en l’entorn escolar pre-
para per a la vida en democràcia? Des de l’institut de Gurb pensem que sí. 
I per això presentem una proposta per incloure la participació com a contingut 
d’aprenentatge a l’ensenyament obligatori: per permetre als alumnes trans-
cendir l’entorn escolar per participar en el món i mirar de transformar-lo.

Prendre partit
Un projecte per a la pràctica participativa a secundària

TERESA PIETX COLOM
MONTSE BARNIOL LÓPEZ

ANNA RIERA PIJOAN

Professores de l’Institut de Gurb 
(Osona)

«Si no participem, no som ciutadans; 
ens compten, però no comptem.»

Federico mayor zaragoza

Segons Marina i Bernabeu, l’adolescència 
és una etapa especialment delicada des 
del punt de vista de la socialització: les 
relacions familiars són sovint de difícil 
encaix i moltes vegades els nois i les noies 
les viuen amb dificultat. La necessitat 
d’integrar-se al grup i sentir-s’hi acceptat 
augmenta tan de pressa com la de descobrir 
la pròpia identitat i acceptar-la. Ens situem, 
doncs, en un moment vital de dubtes i, al 
mateix temps, de grans demandes escolars, 
familiars i de l’entorn. Apareix aquí també 
la necessitat d’acceptació d’un seguit de 
normes i de rutines de comportament 
moltes vegades viscudes com a imposi- 
cions arbitràries. L’interès per allò prohi-
bit i perillós augmenta, i la necessitat de 
gestionar la pròpia vida també.



Partint d’aquest context vital i conven-
çuts que la pràctica participativa pot ser 
un element clau en la millora dels apre-
nentatges i en la formació de la pròpia 
personalitat, vam acceptar el compromís 
de crear un projecte de participació que 
donés als nostres alumnes les millors eines 
per convertir-se en ciutadans implicats i 
crítics no només en el context del centre, 
sinó en tots els àmbits de la vida, tant de 
l’avui com del demà.

El primer graó: l’autogestió

Si ens imaginem l’aprenentatge participatiu 
com una escala, la tutoria n’és el primer 
graó: un escenari propici per començar a 
aprendre els mecanismes de gestió del pro-
pi aprenentatge i de creixement personal, 

l’espai natural per a la transmissió de valors 
i coneixements que convidin els alumnes a 
prendre les regnes de la seva vida. 

Al nostre centre proposem dos models de 
tutoria: la tutoria grupal i la individual. 
La tutoria de grup dona oportunitats per 
adquirir el sentiment de pertinença grupal 
i fer els primers passos cap a la participació 
democràtica. L’organitzem des de la Comissió 
d’Inclusió amb participació del grup de dele-
gats, i proposem diverses activitats que ens 
serveixen per treballar de manera específica 
estratègies de participació tals com el debat, 
l’exposició d’idees, la presa de decisions, la 
planificació d’un objectiu comú… D’aquesta 
manera, aconseguim iniciar-los en l’anàlisi 
contextualitzada i argumentada de situacions 
i de problemes complexos.
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La tutoria individual és un espai d’acom-
panyament i de reflexió que cada alumne 
comparteix amb un tutor que fa un se-
guiment personalitzat de la seva evolució 
acadèmica i personal. El més rellevant 
d’aquest sistema de tutorització és que és 
el mateix alumne qui planteja els objectius 
que vol aconseguir al llarg del curs, els 
revisa periòdicament i els explica a la seva 
família durant la reunió que prepara amb 
el seu tutor. Així aconseguim que l’alumnat 
vagi construint-se una imatge personal 
ajustada a la realitat, es faci responsable 
de les seves accions i aprengui a gestionar 
els seus èxits i els seus fracassos. El paper 
del tutor en aquest context s’aproxima al 
d’un guia o facilitador que ofereix la seva 
expertesa i suport en el camí de la cons-
trucció del projecte vital de cada alumne. 

En aquest estadi també proposem opor-
tunitats d’autoavaluació i de coavaluació. 
Ho fem des de totes les àrees curriculars, 
creant múltiples activitats d’aprenentatge 
que faciliten la discussió i la transferència 
de coneixement. La disposició de l’alumnat 
en grups de treball ens permet actuar en un 
entorn on la col·laboració és la normalitat. 
Alhora, és un escenari idoni per tal que, 
des de la pràctica, puguin comprendre 
conceptes tan democràtics com els de 
diferència, inclusió o negociació.

Segon graó: sortim de l’aula

A partir del concepte de les intel·ligències 
múltiples hem creat les brigades de suport 
al professorat: un recurs per fer aflorar 
els punts forts de cadascú i utilitzar-los 
per millorar el dia a dia al centre i la seva 
organització. Les brigades són equips que 
actuen durant una franja de trenta minuts 
cada dimarts i dijous. El seu principal 
objectiu és iniciar l’alumnat en pràcti- 
ques que contribueixin a la millora d’un 
espai que ja no és individual sinó que afecta 
tota la comunitat educativa. El nombre de 
brigades i la seva funció pot variar segons 
les necessitats i els interessos. Aquest 
curs, per exemple, s’ha creat la brigada 
community management per gestionar les 
xarxes socials, però també tenim brigades 
encarregades del manteniment de les 
bicicletes, de l’elaboració de la decoració 
del centre, de dur a terme la gestió de la 
biblioteca...

“LA TUTORIA DE GRUP DONA 

OPORTUNITATS PER ADQUIRIR EL 

SENTIMENT DE PERTINENÇA GRUPAL 

I FER ELS PRIMERS PASSOS CAP A 

LA PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA”



Tercer graó: obrim portes

El nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC) 
explicita la voluntat d’ajudar l’alumnat i les 
seves famílies a adoptar un enfocament 
més respectuós amb el medi ambient. Per 
aquest motiu, l’any 2010 vam iniciar el 
Projecte del Torrent de l’Esperança, que 
consisteix en la cura i custòdia d’un torrent 
proper a l’institut que, a la vegada, hem 
convertit en una aula de ciències externa. 
Actualment, el projecte està compost pel 
torrent, una bassa, un jardí botànic i un 
hort. A més, els alumnes han col·locat un 
centenar de caixes niu i han plantat una 
cinquantena d’arbres. La gestió d’aquest 
projecte la porten a terme els alumnes a 
través d’una brigada i dues assignatures 
optatives a tercer i quart d’ESO.

Quart graó: servei comunitari

Un altre dels projectes de participació 
en i amb l’entorn és el projecte de servei 
comunitari, que combina l’adquisició de 
continguts i el desenvolupament de compe-
tències amb l’acció social. Donem resposta 

així a una necessitat propera prèviament 
detectada. Per tant, s’ofereix a l’alumne 
una oportunitat d’entrenament intens de 
la participació activa i se’l converteix en 
un agent de canvi favorable de l’entorn. 

Situat curricularment a l’assignatura de 
cultura i valors ètics de tercer d’ESO, el 
servei comunitari s’organitza en diferents 
fases:

•  Formació tant en la gestió, desenvolu-
pament i difusió d’un projecte social 
com en la detecció de les necessitats 
socials.

•  Desenvolupament del projecte (10 
hores fora de l’horari lectiu).

• Realització de la carpeta d’aprenentatge 
i exposició oral. 

•  Avaluació i difusió dels projectes a 
través de les xarxes socials i amb un 
certamen en col·laboració amb les ad-
ministracions locals. 

El nostre projecte se singularitza per la 
gran diversitat de serveis comunitaris que 
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es duen a terme simultàniament –uns vint 
cada curs escolar–, i d’àmbits de treball 
ben dispars: des del suport a l’escolarització 
fins a projectes de caire mediambiental, 
passant per la col·laboració amb entitats 
dedicades a la gent gran. Així doncs, donant 
resposta a necessitats socials detectades 
pels mateixos alumnes, aconseguim actua-
cions en l’entorn altament complexes i crea-
tives i realment exigents per a l’alumnat, 
que hi respon amb una alta implicació. 

Cinquè graó: cap a la ciutadania global 

Amb la voluntat d’educar per a una ciu-
tadania global, vam incorporar al nostre 
projecte de servei comunitari diverses 
actuacions internacionals. Una d’aquestes, 
Inventors4change, liderada per investiga-
dors d’UdiGitalEdu (UdG), consisteix a 
difondre problemes d’abast global –l’any 
passat es va treballar sobre la desigualtat 
de gènere i l’apoderament de la dona, 
i enguany, sobre els refugiats– a través 
d’animacions de Scratch i d’altres eines 
TIC, com el blog. Els alumnes que hi 
participen treballen en grups cooperatius 
formats per alumnes del nostre centre i de 

la Parikrma Humanity Foundation de Kora-
mangala (Índia), utilitzant l’anglès com a 
llengua vehicular del projecte. En els altres 
dos projectes internacionals, els alumnes 
preparen material didàctic en anglès per a 
l’escola Catalunya Nepal School, del Nepal, 
i l’escola de Ruli, a Ruanda.

La col·laboració amb l’escola ruandesa 
s’amplia aquest curs acadèmic amb un 
projecte, també de servei comunitari, 
que duen a terme els alumnes de quart 
a l’assignatura d’Ètica. Amb el lema 
«Moguem-nos per Ruanda», els alumnes 
organitzen activitats solidàries i ofereixen 
diversos serveis a empreses de la comarca 
per poder finançar la compra de material 
escolar per al centre educatiu de Ruli. 

D’altra banda, participem en diversos 
intercanvis internacionals. Per tercera ve-
gada, viatjarem a Groningen (Haren, Països 
Baixos) per participar en l’intercanvi que 
duem a terme amb el Maartens College, 
i per primera vegada, aquest curs 2015-
2016, hem iniciat un projecte d’intercanvi 
amb la Glen Rock School de Nova Jersey 
(Estats Units). 



Conclusions: prenem partit

En concret, el projecte Prendre Partit ens 
permet oferir als nostres alumnes un en-
trenament eficaç per aprendre a participar 
activament en la societat i animar-los a fer-
ho. A més, des del profund compromís com 
a ciutadans en la construcció d’una societat 
més democràtica i des del convenciment 
que aprendre és actuar, com a professors 
del sistema d’ensenyament públic de Ca-
talunya pensem que és possible ensenyar 
a participar. 

Per dur-ho a terme, formulem una proposta 
inclusiva que potencia les fortaleses de 
cadascú i que permet crear un entorn de 
convivència i d’aprenentatge motivador i 
orientat a l’èxit personal i, sobretot, social. 
De fet, Prendre Partit és una iniciativa que 
intervé en diversos àmbits, amb un fort 
impacte en l’entorn i a través d’iniciatives 
sostenibles en el temps, com són el Projecte 
Emprenedor, el Torrent de l’Esperança o el 
servei comunitari. Tot això, fet des de Gurb 
amb un model de gestió col·laboratiu però 
oberts al món.

Comptat i debatut, Prendre Partit ens es-
perona a continuar treballant per ampliar 
les nostres accions. Unes accions que han 
d’anar encaminades a ampliar les siner- 
gies amb l’entorn, sigui amb la col·laboració 
amb entitats del tercer sector o amb em-
preses que, exercint la seva responsabilitat 
social, volen implicar-se en l’entorn i en el 
centre. Tot plegat, per tal que els nostres 
alumnes desenvolupin la seva dimensió 
més social, actuant com a ciutadans par-
ticipatius en la complexa societat actual. 
Ciutadans que comptin. 

Per saber-ne més

argibay, M., et al (s. d.). Educación 
para la ciudadanía global. Debates 
y desafíos, Bilbao-Vitoria Gasteiz: 
Instituto de Estudios sobre Desar-
rollo y Cooperación Internacional / 
Universidad del País Vasco. Disponi-
ble a: http://www.fcongd.org/DOCU-
MENTOS/Educacion_para_la_ciuda-
dania_global.pdf [última consulta: 
07/07/2015] 
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batlle, Roser. El aprendizaje-servicio 
en España: el contagio de una 
revolución pedagógica necesaria. Ma-
drid: PPC, 2013. 

marina, J. A.; bernabeu, R. Competencia 
social y ciudadana. Madrid: Alianza, 
2007. 



En una enquesta recent a la Universitat d’Oklahoma, es va preguntar a estudiants uni-
versitaris si donarien suport una llei que obligués a fer constar a l’etiqueta si els aliments 
contenien ADN. Un 80,4.% dels enquestats va contestar que sí. La situació il·lustra una 
dificultat habitual en l’ensenyament de les ciències: els ciutadans solen tenir dificultats a 
mobilitzar els seus coneixements sobre ciència per prendre decisions en contextos quo-
tidians. 

1. Els aliments de consum humà solen obtenir-se d’al-

tres éssers vius (plantes, animals, fongs...). Com que 

tots els éssers vius contenim ADN, és pràcticament im-

possible trobar un aliment que no contingui ADN. 

1

De la classe de ciències a la ciutadania  
expandida. Comprendre, decidir i actuar

JORDI DOMÈNECH-CASAL

Institut Marta Estrada de Granollers 
(Vallès Oriental).

jdomen44@xtec.cat

La missió de l’ensenyament de les ciències 
en una ciutadania expandida

La formació dels alumnes com a ciutadans 
demana un ensenyament de les ciències 
que els prepari per transferir els models 
científics a nous contextos, i per adquirir 
habilitats de raonament científic i una visió 
crítica del món que els envolta. Aquest 
component científic de la ciutadania, 
que proposem anomenar Scitizenship, 
reuniria els coneixements, habilitats i 
actituds d’àmbit científic que el ciutadà 
ha de dominar per poder desenvolupar 
plenament la seva ciutadania. Fins fa ben 
poc, la divulgació i l’alfabetització cien-
tífica orientada a la comprensió dels fets 
científics responia a aquest objectiu. Avui 
en dia, el que entenem per ciutadania està 
en procés de canvi: les possibilitats tec-
nològiques promouen noves formes de fer 
política i espais per a una ciutadania més 
participativa, que reclamen un ciutadà amb 
una competència científica que li permeti 
no només comprendre, sinó també decidir 
i actuar, i no només com a consumidor, 
sinó també com a comunitat. Decidir, 
per exemple, no només si com a pacient 
assumeixo un tractament o no, sinó també 
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si hauríem de dedicar els diners públics a 
investigar sobre càncer, o sobre malària. I 
saber actuar en conseqüència per promoure 
aquests canvis en la societat. En aquest 
article proposem eines didàctiques per al 
desenvolupament de la Scitizenship i com 
aquestes eines hi fan aportacions. 

Com desenvolupar la Scitizenship des de 
l’escola

Posem la ciència en context: premsa, 
publicitat i pseudociències

És útil que els models científics s’aprenguin 
en el marc de contextos rellevants (Gilbert, 
2006) que generin una certa tensió amb 
els models científics. Treballar a partir 
de l’anàlisi de publicitats, o d’articles de 
premsa per ajudar els alumnes a fer emergir 
els models científics implicats i diferen- 
ciar els missatges en diferents àmbits 
(dades científiques, interessos polítics o 
comercials...), és una estratègia usada 
amb èxit a les aules de secundària que es 
pot recolzar en l’ajut del test CRÍTIC, una 
bastida que ajuda els alumnes a analitzar 
críticament els textos. Per exemple, a la 
imatge de publicitat (Figura 1) li podem 
aplicar aquesta anàlisi («Què diu que fa el 
producte? Quin interès té, l’autor de l’anun-
ci? És una font creïble? Ofereix dades que 
donin suport al que diu? Es pot comprovar 
amb una recerca independent? Està d’acord 
amb el que sabem dels bacteris i la immu-
nitat? Quin pot ser el mecanisme d’acció?») 
per ajudar els alumnes a estructurar la seva 
aproximació raonada a les informacions en 
contextos comunicatius reals.

El treball a partir de notícies de diari a 
l’aula és també una estratègia didàctica 
per ubicar els models científics en con-
textos rellevants, construint, per exemple, 
seqüències didàctiques en què la lectura 
inicial d’un article de diari actua com a 
fil conductor per desenvolupar treballs 
d’indagació a l’aula. En aquest sentit, re-
cursos com els proposats pel blog https://

textlagalera.wordpress.com/ poden ser 
d’utilitat per treballar notícies d’actualitat.

Fig. 1. Imatge de publicitat de productes làctics que 
ha estat objecte de diverses crítiques vinculades als 
models científics de la immunitat.2

Així mateix, en cursos superiors, a tercer o 
quart d’ESO, fer «excursions virtuals» per 
blogs de temàtica pseudocientífica i dis-
cutir amb els alumnes les vies de validació 
d’informació (enllaços, seguidors, domini) 
pot ser una molt bona manera de preparar 
els alumnes per als formats de comunicació 
digitals (blogs, Twitter, Facebook) en què 
segurament llegiran ciència i formar-los en 
els aspectes epistèmics del coneixement 
científic (què és el que fa que la ciència 
sigui ciència).

Usem la ciència per prendre decisions i 
argumentar-les

Les preguntes a què els nostres alumnes 
hauran de respondre com a ciutadans 
s’assemblen poc a les que responen als 
exàmens, ja que com a ciutadans les qües- 
tions davant les quals ens hem de posicio-
nar són complexes, obertes i participades 
per valors personals. Per exemple, la pre-
gunta «Els aspirants de policia haurien de 
sotmetre’s a un test genètic de predisposi-
ció a la violència?» fa emergir els conceptes 
de genotip, fenotip o determinisme genètic, 
però també la importància que donem a 
valors com la seguretat, la privacitat i els 
drets laborals, i els ubica en un context 

2. Blog amb anàlisis crítiques de diversos productes: 

Scientia, http://bit.ly/2mm8NAl
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i un conflicte rellevant. Aquest tipus de 
preguntes reben el nom de Controvèrsies 
Sòcio-Científiques (CSC). Les CSC són 
qüestions o dilemes socialment rellevants 
amb vincles conceptuals amb la ciència i 
que tenen respostes obertes i complexes, 
en què participen també els valors per-
sonals i aspectes ètics i legals. Aquestes 
qüestions poden ser d’abast divers, per-
sonal (consumir drogues o no?) o socials 
(estil de vida consumista o sostenible?) i 
en diferents àmbits: sostenibilitat, salut, 
seguretat, desenvolupament tecnològic, 
drets socials, etc.

En el treball a l’aula, a partir del dilema 
inicial les controvèrsies sòcio-científiques 
es poden seqüenciar com a activitats, com 
ara la lectura crítica, els debats, o l’es-
criptura d’assajos on l’alumne argumenta 
i es posiciona davant un dilema. Es pot 
articular de manera estandarditzada, tal 
com proposa el marc CSCFrame (Figura 
2): una seqüència didàctica que parteix 
d’un dilema vinculat a cinc termes de lèxic 
i en què amb l’ajut de diverses bastides 
els alumnes participen en diversos formats 
comunicatius en tres etapes: lectura crítica 
i inferencial, debat i recollida d’arguments, 
escriptura d’un assaig individual. 

l’alumnat a estructurar l’argumentació3 

i pautar-ne el desenvolupament al llarg 
d’etapes de dificultat creixent.4 

El treball per projectes i l’aprenentatge 
servei, espais per a la Scitizenship

L’aprenentatge basat en projectes (ABP) 
i l’aprenentatge servei (APS) són també 
dues formes d’apoderament ciutadà que 
fomenten en els alumnes la capacitat 
d’actuar com a ciutadans. En la seva orien-
tació cap a les ciències, una de les formes 
metodològiques és la ciència ciutadana, 
propostes en què els ciutadans participen 
en investigacions liderades per centres de 
recerca, generalment recollint, analitzant i 
comunicant dades, i participant en la sen-
sibilització social al voltant de problemes 
o recerques de rellevància social.5 En una 
escala al mateix temps local i planetària, 
l’educació per al desenvolupament proposa 
problemes socials participats per la ciència 
(accés a l’aigua i la terra, drets laborals 
amb relació a tecnologies industrials...),6 i 
implica els alumnes en l’anàlisi, difusió i in-
tervenció directa amb un doble objectiu de 
consciència crítica i transformació social. 
N’és un exemple escolar la webquest «Això 
té Tela»,7 que culmina amb l’organització 
d’una desfilada de roba per conscienciar el 
públic sobre l’explotació laboral a partir del 
treball sobre la respiració i la tècnica del 
sandblasting per a l’elaboració de texans, 
que provoca silicosi.

3. Taller d’argumentació científica (orientat a quart 

d’ESO): https://app.box.com/s/a76pycwvgmb6wtiiov72. 

4. Recursos sobre argumentació per pautar-ne el des-

envolupament: http://www.alquimistasdelapalabra.com/

argumentacion.htm.

5. Alguns exemples de projectes de ciència ciutadana: 

Mosquito Alert, http://www.mosquitoalert.com/; Obser-

vadors del Mar, http://www.observadoresdelmar.es/; Ga-

laxy Zoo, https://www.galaxyzoo.org/. 

6. Alguns exemples de temàtiques d’educació per al 

desenvolupament: https://epd.quepo.org/ca/aixoesepd.

html.

7. Webquest «Això té Tela»: http://webquestcat.net/aixo-

te-tela/. 

Fig. 2. Marc polivalent per al treball amb CSC 
(Domènech-Casal, en publicació), desenvolupat a 
partir de la proposta inicial WordGeneration. 
 

Això suposa també una oportunitat per 
treballar l’argumentació d’una manera 
explícita des de l’àrea de ciències, com 
a eina per modelitzar fenòmens científics 
i la seva relació amb els contextos i les 
decisions que prenem. En aquest sentit, 
ens poden ser útils bastides per ajudar 
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D’altra banda, la recerca i innovació respon-
sable (RRI, en les seves inicials en anglès) 
vol vincular la ciutadania amb els centres 
de recerca i innovació per tal que els ciu-
tadans puguin participar en la definició 
de les polítiques de recerca i innovació. 
Els diversos projectes (Engaging Science, 
RRI Tools, PlayDecide, IRResistible...)8 

generen recursos i activitats disponibles per 
al professorat i la ciutadania en general.

Conclusions

Els diferents tipus d’activitats són eines 
útils per al desenvolupament d’elements 
del currículum de les ciències que fan 
menció explícita de les controvèrsies, el 
treball amb fonts i la lectura crítica, i es 
poden imbricar com a marc per al treball 
amb altres metodologies pròpies de les 

8. Alguns projectes europeus de RRI: Engaging Science, 

http://www.engagingscience.eu/es/; Irresistible, http://

www.irresistible-project.eu/index.php/en/; KitPlayDe-

cide, http://www.playdecide.eu/; XploreHealth, http://

www.xplorehealth.eu/; Socientize, http://www.socientize. 

eu/; ProGreSS: http://www.progressproject.eu/, GREAT: 

http://www.great-project.eu/. 

ciències, com la indagació. Cada tipus 
d’activitat proposada s’enfoca a compo-
nents didàctics diferenciats que es poden 
usar per crear i millorar activitats:

• Es treballen diferents formats comuni-
catius (lectura, debat, escriptura) en el 
marc de textos i contextos rellevants.

• Es proposa un dilema o decisió a pren-
dre que ubica els models científics en 
un conflicte.

• Es dona als alumnes un rol actiu en 
l’anàlisi i resolució de problemàtiques. 

Fig. 3. Alumnes de primer d’ESO de l’institut Marta Estrada, de Granollers, participant al Projecte Rius, un 
projecte de ciència ciutadana en què es monitoritza de manera col·laborativa l’estat biològic, físic i químic de 
diversos rius de Catalunya. www.projecterius.cat.

Fig. 4. Vinculació de les diferents competències de 
la Scitizenship i les activitats didàctiques que per-
meten desenvolupar-la.

Actuar ROL                                   RRI*
                                                    Ciència Ciutadana*
                                                    Educació pel Desenvolupament
                                                    Aprenentatge-Servei

Decidir CONFLICTE                       Controvèrsies

Comprendre CONTEXT                  Publicitat
                                                    Premsa
                                                    Pseudociències



Cadascun d’aquests elements té utilitats 
diferents en el marc del desenvolupament 
de la Scitizenship: per ensenyar a com-
prendre, cal ubicar els models en contex-
tos rellevants; per ensenyar a decidir, cal 
ubicar aquests models en conflictes reals o 
versemblants, i per ensenyar a actuar, cal 
atorgar un rol davant els conflictes.

Aquestes tres habilitats es poden agrupar 
de manera jeràrquica (cal comprendre per 
decidir, i cal decidir per actuar), de manera 
que es poden proposar cronològicament, 
dins d’una seqüència didàctica o en el 
marc d’acords de centre al llarg de l’ESO. 

Per saber-ne més

alcaraz-domínguez, S.; baraJas, M.; mala-
grida, R.; Pérez, F. (2015). «Els pro-
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domènech-casal, J. (en premsa). «Pro-
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y Divulgación de las Ciencias, en 
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Farró, L.; loPe, S.; marbà, A.; olive-
ras, B. (2015). «Les Controvèrsies 
Sòcio-Científiques com a contextos 
d’aprenentatge i comunicació a l’au-
la. Anàlisi crítica de la informació i 
habilitats comunicatives». Revista 
Ciències, 30, 39-46.
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Mirades
Premi a la creativitat

ELENA MONTIEL BACH

Educadora social i pedagoga 

Ha anat així: l’Isma ha pu-
jat a l’escenari acompanyat 
d’en Bakari i, micro en mà, 
ha començat el seu discurs: 
«Amb el nostre trencadís 
hem volgut simbolitzar la 
natura, i ho hem fet repre-
sentant les estacions de 
l’any de diferents colors. 
Els ulls que hi ha repartits 
per tota la columna sim-
bolitzen les persones hu-
manes. I amb el degradat 
de colors on els ulls es van 
convertint en fulles de tar-
dor hem volgut explicar que 
les persones, al final de la 
vida, s’acaben transformant 
en natura.» Ho ha dit així, 
sense llegir el guió que duia 
preparat, amb una segure-
tat que no li coneixia, i jo 
m’he hagut de posar les 
ulleres de sol per dissimu-
lar que m’he emocionat. 
No ha explicat, com sí que 
han fet els nois i noies dels 
altres instituts participants, 
que ells són alumnes de la 
UEC (Unitat d’Escolaritza-
ció Compartida) de la Bis-
bal (els altres grups eren, 
majoritàriament, d’optati-

ves d’art de quart d’ESO). 
No llueix dir que ets de la 
UEC. I val més no haver-ho 
dit, perquè potser encara 
els haurien mirat amb cert 
recel o, potser, el jurat els 
hauria valorat amb aire de 
beneficència.

Ha sigut una tarda calorosa 
del mes de juny, a la seu 
de Materalia, una empresa 
de materials de construcció 
de la Tallada d’Empordà. Hi 
han assistit alumnes, fami-
liars, professors i represen-
tants dels ajuntaments dels 
sis instituts participants. El 
concurs consistia a revestir 
una columna de formigó de 
grans dimensions amb la 
tècnica del trencadís: «El 
modernisme com a movi-
ment artístic.» La mateixa 
empresa havia proporcionat 
a cada centre el material 
necessari i havia format 
alumnes i tutors perquè a-
prenguessin la tècnica; els 
diferents grups l’han estat 
treballant durant cinc me-
sos. Avui els nervis i l’es-
cepticisme per conèixer els 



guanyadors han tingut els 
nois i noies de la UEC ben 
inquiets. 

Mentre el jurat ha marxat a 
deliberar i mentre jo m’he 
afanyat a agafar un crois-
santet farcit de tonyina, 
els nostres alumnes han 
marxat a fer una volta a 
les instal·lacions i els hem 
perdut de vista. «Ja deuen 
estar fumant porros o tra-
mant-ne alguna», hem 
pensat. «Els de la UEC», és 
clar, «ja se sap.» Però no: 
han marxat perquè, en ple 
ramadà, els és insuportable 
tenir el menjar i la beguda 
fresca tan a prop i no po-
der-ho ni tocar.

Finalment, el jurat ha pu- 
jat a l’escenari: els ha es-
tat molt difícil prendre una 
decisió, han dit. Tots els 
trencadissos eren d’un alt 
nivell. Han explicat que han 
dubtat especialment entre 
dues de les obres, però que 
la presentació oral d’un 
alumne en concret (no han 
volgut especificar quin) «els 
ha fet decidir». M’acosto a 
l’Isma: «Has estat tu qui 
els has fet decidir.» Jo ho 
tinc claríssim. Ell em mira 
estranyat, com volent dir: 
«Que no ho sap, aques-
ta, que nosaltres som de 
la UEC?» De la UEC: que 
quan desapareixen diners 
als vestuaris de la piscina 
ningú dubta que han estat 

ells, o que quan apareix 
un vidre trencat a l’institut 
se’ls acusa sense proves ni 
miraments, o que si es de-
tecta tràfic de marihuana al 
pati, les primeres sospites 
recauen sempre sobre els 
mateixos. Els de la UEC, 
que no són mereixedors ni 
de passar tota la jornada es-
colar dins l’institut. Ni són 
mereixedors de tenir uns 
tutors amb el mateix nivell 
de formació que la resta 
d’alumnat (no són alumnes 
amb unes necessitats espe-
cífiques? Doncs per què no 
disposen d’uns professors 
amb una formació especí-
fica, i no de tutors carregats 
de vocació i de bones inten-
cions però als quals no se’ls 
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exigeix ni una titulació uni-
versitària, se’ls retribueix 
com a tècnic mitjà, i se’ls 
limita amb uns horaris i uns 
recursos del tot precaris?). 
Els de la UEC no guanyen 
premis. Els de la UEC no 
tenen el dret reconegut a la 
presumpció d’innocència, 
sinó que són sempre sospi-
tosos fins que no demostrin 
el contrari. «Com vol que», 
deu haver pensat l’Isma, 
«les meves paraules hagin 
servit per decidir res?»

El presentador ha agafat el 
micro: «I el jurat ha valorat 
que el premi a la creativitat 
és per a...» (redoblament 
de tambors) «...el trenca-
dís dels alumnes de l’insti-
tut de la Bisbal.» Els nois 
s’han mirat, s’han interro-
gat: «Com? De veritat?» I 
els seus tutors, eufòrics, els 
han hagut d’estirar a l’es-
cenari per anar a recollir 
el premi. Abraçades, crits 
d’alegria, fotos, vídeos, 
orgull als ulls dels pares, i 
molta, molta emoció.

Probablement per a Mate-
ralia, i per a tots els col-
laboradors que han patro-
cinat el premi, aquest con-
curs ha estat una estratègia 
de màrqueting per transme-
tre els valors de l’empre-
sa, per captar potencials 
clients, per fidelitzar els 
existents i per fer créixer la 
seva visibilitat a les xarxes. 
Motius, d’altra banda, molt 
lícits. (Un cop vist el ressò 
que ha tingut el concurs, 
podem dir que han assolit 
els objectius amb èxit: un 
deu per al comunicador de 
l’empresa!)

Però, a més, els alumnes 
dels sis instituts han cone-
gut a fons el modernisme, 
han practicat la tècnica del 
trencadís, han treballat en 
equip, han viscut la satis-
facció de començar un pro-
jecte i veure’l acabat, s’han 
compromès, han après 
a defensar les seves idees, 
han desenvolupat la seva 
creativitat i s’ho han pas-
sat bé. 

I, a més, a l’Isma, a en Ba-
kari, als seus nou companys 
de classe, als seus tutors i 
a mi mateixa, se’ns ha ei-
xamplat una mica el cor. I, 
com totes aquelles peces 
de colors ben enganxades 
al formigó, aquesta tarda 
calorosa de juny tot ha pres 
un significat. I hem recupe-
rat la confiança. I la il·lusió. 
I hem sentit que, si ens ho 
proposem, com deia en 
Guardiola, som imparables.

Escrivia Josep Pallach que 
tothom educa i s’educa tot-
hom. Benvingudes siguin 
les estratègies de màrque-
ting com la de Materalia, 
que potencien tots aquests 
valors. Perquè, al final, nai-
xem de la natura i en natura 
ens transformem, i el que 
passi entremig hauria de 
ser fàcil i bonic i compartit 
per tots igual, pels alumnes 
de la UEC i pels que no ho 
són.



ANTONI TORT BARDOLET

Professor de Pedagogia
Universitat de Vic

Octubre 17

Tots els anys són signifi-
catius per a les persones 
que els toca viure’ls. Ara 
mateix, escric aquestes 
ratlles en ple estiu, i no sé 
exactament què deu estar 
passant al nostre país, en 
un moment en què les vides 
individuals i les dinàmiques 
col·lectives s’ajunten en 
episodis de gran transcen-
dència. Tot i el present tan 
intens, aprofitem aquestes 
breus mirades al món des 
de la revista per recordar 
l’octubre d’ara fa cent 
anys. Parlem des d’un pre-
sentíssim any 2017 sobre  
un rellevant any 1917. És 
quan mor Enric Prat de la 
Riba, que, com a president 
de la Mancomunitat de Ca-
talunya, amb poc temps i 
menys recursos, va realitzar 
una obra de govern d’una 
cabdal importància. En són 
una mostra la creació de la 
Universitat Industrial, l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, la 
Biblioteca de Catalunya o 
el Consell de Pedagogia. 
Són dies en què la Primera 
Guerra Mundial avança cap 
a la seva fi de la mà d’unes 
noves armes bèl·liques, els 
tancs, que dominaran fu-
tures conteses. Quan aca-
bi la guerra, Europa viurà 
una gran vitalitat artística 
amb la ràdio, les revistes il-
lustrades i el cinema, que 
assoleixin alts nivells de 
popularitat. El jazz, el sur-

realisme, l’expressionisme, 
obriran nous horitzons a les 
ànimes dels ciutadans. I 
parlant d’ànimes: a l’octu-
bre del 1917, es produeix 
l’anomenat «miracle del 
Sol», la segona aparició 
de la verge de Fàtima a 
uns pastorets portuguesos. 
setanta mil persones se-
gueixen un esdeveniment 
a cavall de l’efecte òptic, 
la suggestió col·lectiva i el 
miracle. 

Mentrestant, a Rússia es 
desencadenava la que po-
dríem considerar la segona 
fase de la revolució. Si al fe-
brer havien caigut els tsars, 
a l’octubre els bolxevics 
prenien el poder sota la di-
recció de Vladimir I. Lenin. 
Un dels responsables de 
l’educació en el nou règim 
bolxevic, Anatoli Lunac’ars-
kij, assenyala: «Tot poder 
genuïnament democràtic 
ha d’aconseguir en el pe-
ríode més breu l’alfabetit-
zació universal, mitjançant 
l’organització d’una xarxa 
d’escoles que responguin a 
les demandes de la pedago-
gia moderna...». I,  efecti-
vament, en vint-i cinc-anys 
es passa de set milions 
d’alumnes a vint-i-sis mili-
ons. L’analfabetisme minva 
dràsticament. I, també, la 
pedagogia moderna esde-
vé central en el nou règim. 
Les propostes de Dewey, 
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els mètodes de Kilpatrick 
i el pla Dalton, la irrupció 
de la psicoanàlisi són ele-
ments centrals en els pri-
mers temps de l’educació 
soviètica. No és un món a 
part, com la guerra freda va 
voler remarcar. S’adapten 
i es renoven els mètodes 
de l’escola nova al context 
rus amb Blonskij o Chatzky. 
La psicologia infantil rep 
un gran impuls. Entre els 
grans noms, el de Nadejda 
Krupskaia, dona de Lenin, 
que morirà desorientada 
i abandonada quan més 
endavant la follia estalinis-
ta destrossi qualsevol signe 
de llibertat intel·lectual. 
Efectivament, la deriva 
autoritària acaba amb la 
vida civil. Paradoxalment, 
es menystindrà el vessant 
social de la psicologia de 

Vigotski, que serà redesco-
berta pels nord-americans 
anys més tard. La figura 
de Makarenko rebrà els 
reconeixements del règim 
soviètic, però la seva obra 
pedagògica, gegantina, no 
admet gaires simplifica-
cions, ni adscripcions es-
quemàtiques.

Les lliçons de la història 
tenen, en fi, moltes lectu-
res, com els fets mateixos. 
La revolució russa va donar 
esperances a milions de 
persones al món. La seva 
evolució va frustrar l’espe-
rança de moltes més. L’es-
talinisme va substituir l’es-
cola pel gulag, la moder-
nitat pel tradicionalisme, 
l’educació per l’adoctrina-
ment, l’alliberament pel 
càstig i la mort.  Com diu 

un dels protagonistes de 
Vida i destí una de les obres 
mestres més emocionants i 
punyents del segle XX, «du-
rant mil anys, Rússia havia 
estat el país de l’autocràcia 
i del despotisme il·limitat, i 
el país dels tsars i els seus 
favorits. Però en aquests 
mil anys d’història russa no 
havia existit mai un poder 
comparable al de Stalin». 
Avui ho recordem, reivindi-
cant l’educació com a ins-
trument de l’emancipació 
de persones i pobles, contra 
el despotisme i l’autorita-
risme de qualsevol tipus.
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JORDI FEU GELIS

Sociòleg. Universitat de Girona

Heike Freire i Rosa M. Guitart. Ed. Graó. Col·lecció 
Família i Educació núm. 20. Barcelona, 2011

Educar en verd
Idees per apropar els nens i les nenes a la natura

No fa gaire que a la Universitat de Girona, 
amb motiu de la visita de José Luis Corzo en 
el marc del cicle «Pedagogia del combat», 
aquest educador milanià afirmava que 
l’educació és, per damunt de tot, relació 
amb la natura, relació amb els altres i rela-
ció amb el transcendent. Haig de confessar 
que em va agradar molt, perquè feia temps 
que no sentia una definició tan concreta, 
clara i a la vegada tan heterodoxa. 

Concret, clar i heterodox és el llibre que 
Heike Freire, actual directora de Cuadernos 
de Pedagogía, psicòloga i filòsofa per la 
Universitat París X, consultora del govern 
francès en temes educatius i investigadora, 
entre d’altres, ens presenta amb el títol 
Educar en verd. Idees per apropar els nens 
i les nenes a la natura. Un llibre apte per 
a tots els públics, i imprescindible per a 
mestres i educadors preocupats per fer 
una escola i una educació «diferent» de 
l’hegemònica: urbana, tradicional en molts 
aspectes (per bé que maquillada), allunya-
da dels veritables interessos dels infants i 
que, si no treballa d’esquena a la natura, 
la tracta d’una manera tan summament 



artificial i anecdòtica que acaba, malgrat 
fer-ho amb tota la bona fe del món, tenint 
efectes no desitjats.

Contràriament al que es pot pensar quan 
es llegeix el títol, no és un llibre de medi 
ambient en el sentit estricte de la parau-
la. És un llibre que ens convida a fer una 
mirada integral i integrada de l’educació 
que posa l’accent en molts dels elements 
centrals del fet educatiu: ens parla de la 
concepció de l’infant, de l’educador, dels 
ritmes i processos d’aprenentatge, dels ho- 
raris i temps escolars, dels materials d’apre-
nentatge i fins i tot de les tecnologies en 
educació, entre moltes altres qüestions. 
I, òbviament, també tracta de l’ecologia 
i de la natura, però, a diferència de tants 
altres llibres, ho fa des d’una perspectiva 
alternativa: integrant-les com una peça 
més de la cultura escolar amb l’objectiu 
que mestres i alumnes les visquin de la 
manera més natural possible. 

El llibre comença amb una denúncia molt 
escaient: la «nostra» cultura, lamentable-
ment, viu d’esquena a la natura. Les llars 
i les escoles, sovint bunqueritizades, es 
doten d’una estructura arquitectònica i 
estètica que endureix les nostres relacions 
i aspreja les nostres consciències. L’auto-
ra es lamenta, amb tota la raó del món, 
que la majoria dels nens i nenes passin 
la infància entre parets, distrets enmig 
d’aparells tecnològics poc qüestionats. 
Per altra banda, la relació que la majoria 
de nosaltres tenim amb la natura és més 
aviat una relació artificial, sotmesa als 
principis del consum massiu que fa que 

es converteixi en un article despullat dels 
elements més genuïns. 

El segon capítol aborda una qüestió cada 
vegada més estudiada en diferents disci-
plines, la mèdica inclosa: el poder curatiu 
de la natura. Les muntanyes, els turons, 
els boscos, els prats, etcètera, són un medi 
propici per relaxar les nostres ments i els 
nostres cossos; ens apropen i ens connecten 
a allò més ancestral, ens ajuden a expan-
dir-nos i ens permeten autoregular-nos. La 
natura és un medi que ens calma i ens ajuda 
a concentrar-nos, ens convida a observar 
atentament, a fer-nos preguntes i treure’n 
conclusions. Analitzant els beneficis que 
comporta el medi natural, Heike Freire 
proposa dues accions: apropar-nos a la 
natura i, el que per a mi és més important, 
portar la natura a l’escola, a les nostres 
llars, als nostres barris i ciutats, per més 
encimentats que siguin. L’autora, gràcies 
a una extensa documentació i treball de 
recerca, posa exemples de com escoles 
i ciutats amb una arquitectura dura han 
introduït de manera integrada elements 
naturals que han ajudat a canviar les 
seves percepcions. En les escoles que, a 
més, han modificat l’estructura del pati a 
través de la diversificació d’espais i de la 
introducció d’elements naturals perquè els 
infants juguin i experimentin, hi ha hagut 
una disminució de la conflictivitat i una 
major integració dels nens i nenes, cosa 
que ha millorat la convivència i la relació 
entre gèneres.

En el transcurs del llibre Heike insisteix 
en la necessitat de canviar l’enfocament 

R
R E S S E N Y E S
i N O V E T A T S

setembre-octubre ´17 
395

75



7676

Aprensenyar
Evidències i implicacions educatives d'aprendre ensenyant

David Duran Gisbert
Ed. Horsori ICE / Universitat de Barcelona  
(Cuadernos de Educación, núm. 73). Barcelona, 2016

JOSEP CALLÍS FRANCO

PersPectiva escolar

de l’educació ambiental: cal passar d’una 
visió catastrofista (als infants se’ls explica 
com de malament està el nostre planeta 
fins a espantar-los) a una de possibilista 
(on es plantegi què poden fer per millorar 
el medi ambient). 

En el darrer capítol l’autora ens parla de la 
natura com a pretext per abordar qüestions 
que, malgrat formar part de la nostra rea-
litat, tot sovint ens són difícils d’explicar, 
i encara més viure-les de prop. L’entorn 
natural en general i el món animal en con-
cret ens ofereixen l’oportunitat d’afrontar 
la mort, la pèrdua d’alguna cosa estimada, 
el dol, etcètera. En aquest mateix capítol 
s’obre la porta a una qüestió que, al meu 
entendre, només queda apuntada i que 
fins ara n’hem parlat més aviat poc a les 
escoles: l’espiritualitat i el transcendent 
en les seves múltiples manifestacions i 
interpretacions. El llibre es clou, seguint 

l’estil de molts dels articles de Cuadernos, 
amb un «Per saber-ne més», on hi trobareu 
pàgines web, revistes i llibres nacionals i 
internacionals molt ben triats.

Es tracta d’un llibre molt ben escrit, en el 
sentit que utilitza un llenguatge molt pla-
ner però rigorós, i on es plantegen temes i 
s’aborden qüestions profundes i molt ben 
fonamentades que posen en relació la 
pedagogia activa, els principis de l’escola 
viva i l’educació lliure i, òbviament, el medi 
natural en el sentit més ampli del terme. 
És un llibre que recomano a tothom, espe-
cialment a la consellera d’Ensenyament, 
als delegats del Departament i als inspec-
tors que, avesats a fer una interpretació 
restrictiva de la norma, posen pals a les 
rodes per tirar a terra envans del centre i 
els costa entendre que la vida viscuda és, 
fonamentalment, fora de l’escola. 

La síntesi lèxica aprensenyar, que David Duran utilitza com 
a títol del llibre, és un molt bon estímul per voler llegir-lo, 
ja que la paraula crida l’atenció i fa intuir immediatament 
l’objectiu del volum i la tesi que desenvolupa, o sigui, la 
relació íntima i profunda que existeix entre aprendre i 
ensenyar o, a la inversa, entre ensenyar i aprendre. El títol 
també hauria pogut ser ensenyaprendre, tot i que de fet, 
i ja que l’interès i centre essencial rau en la persona que 
aprèn, era més coherent el títol escollit.

Vivim moments de molta preocupació per millorar i renovar 
l’educació, i arreu es porten a terme diferents experiències 
amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge. Entre aquestes, i de 
manera bastant generalitzada, present en moltes de les nostres 
aules, hi ha l’aplicació de procediments diversos sobre el tre-



ball cooperatiu o l’aprenentatge entre iguals, 
tema central del llibre, motiu pel qual és 
molt adequat per clarificar críticament aquest 
concepte i les metodologies que se’n deriven.

Es destaca el fet cabdal de l’ensenyament 
com a factor diferenciador de la capacitat 
humana de les capacitats animals, ja que 
els animals aprenen però no tenen la capa-
citat de transmetre els aprenentatges per 
aconseguir una cultura acumulativa. Ense-
nyar és un factor clau de la humanització. 

El discurs fonamental que es desgrana 
en el llibre és la necessitat de visionar el 
procés de l’ensenyament i de l’aprenentatge 
com una unitat, i per tant impossible de 
dissociar. Quan es contempla l’acció des de 
la perspectiva de l’ensenyar cal entendre 
que l’aprenentatge no incideix únicament 
sobre terceres persones, sinó que també 
ho fa sobre l’ensenyant mateix, que aprèn 
i reestructura el seu propi coneixement. 

Històricament el centre del procés educatiu 
es materialitzava en el mestre, i per tant la 
importància de l’aprenentatge depenia del 
procediment que seguia l’ensenyant, fona-
mentat en un ensenyament unidireccional 
i reproductor. En el moment que s’entén 
que és l’alumne qui ha d’ocupar el centre 
del procés, es fa imprescindible un canvi 
conceptual i metodològic en l’educació. 

En aquest nou context cal potenciar i prio-
ritzar la relació interpersonal i el procedi-
ment dialògic entre ensenyant i aprenent. 
L’aprenentatge ja no té per objectiu la 
reproducció de models, sinó l’adquisició de 
criteris i raonaments que permeten donar 
solució als problemes i als interessos de 
l’aprenent tot possibilitant la seva pròpia 
transformació i, alhora, la dels continguts 
mateix. Des d’aquest marc conceptual és 
on David Duran posa l’atenció sobre els 
diferents mètodes d’aprenentatge entre 
iguals (tutoria, cooperació, col·laboració), 
analitzant en cada cas com incideixen 
en la igualació o simetria comunicativa 

entre ensenyant i aprenent; en l’àmbit de 
la mutualitat o ajuda; en la capacitat i la 
qualitat de la transmissió de coneixements; 
en la incidència que tenen sobre la zona 
de desenvolupament proper (Vigotski), i 
en la tipologia de discurs emprat. Si bé 
cadascun té les seves particularitats i 
elements positius, les experiències mos-
tren que qualsevol enfocament integrat en 
l’àmbit col·laboratiu és més reeixit en el 
grau d’aprenentatge que s’assoleix. 

Seguint en aquesta direcció, es justifica 
i constata que aprendre per ensenyar és 
millor que aprendre per a un mateix, i 
que aprendre per explicar és millor que a- 
prendre per ensenyar, però que ensenyar 
interactuant és encara millor que ense-
nyar explicant. És d’acord amb aquests 
paràmetres de graduació col·laborativa 
que pren sentit el terme aprensenyar, pel 
qual cal apostar fort per aconseguir que 
l’aprenentatge tingui un profund sentit 
significatiu tant per a l’ensenyant com per 
a l’aprenent. L’aprensenyar incideix en tots 
els àmbits de la vida, i en l’educació formal 
i en la informal.

Una profunda i documentada justificació ex-
perimental, acompanyada d’una bibliografia 
extensa i actualitzada, tot amanit amb una 
gran quantitat d’explicacions de situacions 
reals, fan molt comprensible i amena la 
lectura del llibre. La gran multiplicitat de 
situacions descrites ens fa reviure i recordar 
els procediments de treball que, en èpoques 
passades, aplicaven els mestres de les es-
coles unitàries per poder donar resposta a 
la gran varietat de nivells amb què s’havien 
d’enfrontar o valorar les experiències d’edu-
cació popular o les de l’escola de Barbiana 
de Lorenzo Milani. A més, sovint ens podem 
identificar com a protagonistes en moltes 
d’aquestes situacions, cosa que ens obliga 
a repensar les pròpies creences, que porten 
a fer present i materialitzar un aprensenyar 
sobre les nostres conviccions educatives.
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Novetats
Biblioteca Rosa Sensat
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ESCOLA DE TARDOR. Associació de Mestres Rosa Sensat
251701. L’art urbà com a recurs educatiu

En aquest curs aprendrem a llegir els missatges que vesteixen la pell de les nostres ciutats, pobles i barris, 
en un petit recorregut per la història de l’art urbà, el seu llenguatge, els seus codis i els conceptes bàsics.
Reflexionarem sobre la fina frontera que existeix entre l’art i el vandalisme. Aprendrem a llegir, analitzar 
i entendre el que diuen les parets, i a utilitzar l’art urbà com a recurs per impulsar el pensament creatiu 
i fomentar en els infants i adolescents (i, per què no, també en els adults!) la capacitat d’observació i 
d’anàlisi de l’entorn físic i social dels nostres centres educatius i els nostres barris.
També prendrem consciència de quins missatges transmetem referents a aquesta manifestació d’art popu-
lar, i de com acompanyar altres persones en el meravellós viatge de l’observació i la lectura de les peces.

Àngela Bosch i Gutiérrez, curiosa i exploradora dels camins de la creativitat, el joc i l’expressió. Reparteix la passió 

educativa entre l’escola bressol, on és educadora, la vida creativa en família i el blog Encenent la imaginació.

251702. De la narrativa infantil a la novel·la juvenil

Introducció a les característiques de la novel·la infantil i juvenil: història, principals autors i segells, 
llibres de referència, etcètera. També es farà una classe pràctica per saber quines són les principals 
característiques a tenir en compte a l’hora de valorar aquest subgènere literari.

Joan Portell Rifà, doctor en Didàctica de la Llengua i la Literatura per la UAB i actualment professor a la Universitat 

de Girona i a la UAB. És director adjunt del Servei de Publicacions de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, crític 

literari i escriptor.

251703. Educació emocional, una eina en l’abordatge de les dificultats de regulació de la conducta

Tot entenent la regulació de la conducta com una capacitat i un aprenentatge que tot infant ha de fer al 
llarg del seu procés de creixement, veurem com l’educació emocional pot ser una eina útil als centres 
escolars al servei del desenvolupament d’infants i joves. Durant la formació ens aproparem a les dificul-
tats que es poden presentar en aquest aprenentatge i farem una aproximació al seu abordatge a través 
del vincle i la gestió dels límits.

Òscar Puigardeu Aramendia és psicòleg. Màster en atenció a la diversitat, psicopatologia i psicoteràpia, ha estat docent, 

orientador psicopedagògic, psicopedagog en diversos EAP i actualment treballa al CRETDIC de Barcelona ciutat. 

Docent de formacions de la UB, la UAB i de PFZ.

251704. Acompanyant amb respecte els processos de vida dels infants

Reflexionarem sobre com aprenen els nens i les nenes, i anirem aprofundint en com acompanyar els seus 
processos d’aprenentatge des d’un respecte profund per les seves passions i pels seus ritmes individuals; 
aquesta reflexió i aprofundiment ens permetrà desenvolupar propostes educatives a les escoles coherents 
amb la infància. El punt de vista se centrarà en com, a partir d’aquesta coherència, podrem acompanyar amb 
respecte el creixement dels nens i de les nenes en tots els sentits.
Créixer en un entorn amb un acompanyament emocional respectuós amb els processos de vida dels 
nens i de les nenes i amb la seva manera d’entendre el món, en un entorn que permeti l’expressió i 
l’acció personal... afavoreix un creixement en equilibri i benestar que els permet anar construint la seva 
autoseguretat, autoimatge i autoestima; és així com els infants van elaborant la construcció de la pròpia 
personalitat i entraran en un procés de socialització que els permetrà generar intercanvis positius i segurs 
amb els altres, acceptant els propis processos i els de la resta de persones...


