Reflexions de com ha de ser l’escola

L’escola del present

del segle XXI:

la nostra visió

Text i fotos: Toni Campaña i Pilar Gorina, mestres i pedagogs. Cap d’estudis i directora de l’ESC Polinyà

Som mestres d’una escola de recent creació. Vam tenir l’oportunitat de trobar-nos quatre mestres
per començar una experiència, la
creació d’una escola pública sense
cap condicionant pedagògic. La
nostra primera reflexió va ser detectar tot allò que, des de la nostra
pràctica d’anys, crèiem que no
hauria de ser una escola del present. Sense renunciar a l’experiència acumulada, volíem fer un
tomb a una estructura que costa de
canviar perquè les tradicions i les
rutines i les experiències vitals
marquen.

No volíem fer un experiment, volí-

em crear una bona experiència escolar basada en diferents models i
teories pedagògiques i mirades
filosòfiques que ens acostessin a
allò que vam anomenar «ara és el
moment» o «ara tenim aquesta
oportunitat». Una oportunitat
d’oferir una escola per a infants del
present, amb unes famílies que
han canviat i que tenen clar que els
seus fills i filles han de gaudir aprenent.
Tenim orígens, és evident. No
partim de zero ni molt menys. Podríem recórrer el sistema educatiu

al llarg de la història, però no ho
farem. Recordarem, però, com a
pinzellada, les escoles de la Mancomunitat; la tasca que va fer l’Escola
de Mestres Rosa Sensat als anys
seixanta, que posteriorment esdevingué l’Associació de Mestres Rosa
Sensat, recuperant les escoles d’estiu (iniciades el 1914), les converses
pedagògiques, amb les seves activitats a favor de la innovació, la renovació i la formació permanent,
entre altres accions; la resta de moviments de renovació pedagògica
més d’àmbit local o comarcal; la
tasca del MEC i del departament en

Volem un canvi sistèmic. Una veritable transformació de tot el sistema
educatiu, de dalt a baix o de baix a dalt. Cal canviar la mirada que es té
sobre l’infant com un projecte de futur
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formació de mestres per a la reforma educativa que es desprenia de
l’aplicació de la LOGSE; i de l’època
del tripartit, on es va apostar per la
formació permanent, la formació
en centres i pels projectes d’innovació als centres.
En aquests moments caldria
dir que de l’administració només
s’espera acceptació i tolerància en
escoles agosarades i valentes que
aposten per un canvi radical del
sistema, i no petites coses.
En aquest vaixell estem moltes
escoles que, per iniciativa pròpia,
ens hem plantejat un model d’escola diferent que intenta reunir el
millor de la tradició de pràctiques
educatives actives que tenen com a
base posar l’infant en el centre de
la seva actuació, ser respectuoses
amb els diferents ritmes de maduració i recollir diferents mirades
que provenen no de la pedagogia,
que també, sinó dels camps de la
ciència o de la filosofia.
Aquestes escoles ens hem anat
agrupant en diferents xarxes, per
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No volem ometre experiències personals viscudes molt enriquidores que
han marcat el nostre trajecte, des de la infància al moment actual
donar-nos el suport que no rebem
de l’administració i per compartir
neguits, reflexions i experiències
que ens ajuden a crear la nostra
pròpia identitat.
Aquestes escoles del present
intentem trencar amb el model
d’escola com «a lloc idoni per a
uniformar els alumnes i fer-los participar dels valors desitjables, és a
dir, aquells que desitgen els que
governen» 1 que ha estat el model
que s’ha imposat de manera general.
Ens plantegem com és possible
que el món canviï i que la «foto»
de l’escola sigui, en essència, la
mateixa de fa segles.
Tenim clar que una estructura on
dominen pupitre, pissarra, quatre
parets i porta tancada, mestre saberut, alumne passiu, àrees compartimentades, horaris encasellats,

deures absurds, esforços sense motivació i llibres de text, no permet fer
el canvi estructural, perquè són condicionants massa forts. Això no vol
dir que en una escola d’estructura
tradicional no hi hagi hagut bones
experiències educatives i canalla feliç
si enmig hi ha hagut una estima i
una professionalitat propera a l’infant.
Però aquesta estructura segueix
dominant com a base, sovint plena
d’activitats creatives, interessants i
metodologies atractives que milloren la situació d’ensenyamentaprenentatge a l’escola. Però cal anar més enllà.
Sense estimar i sense tenir en
compte totes aquelles emocions
que se senten i s’experimenten en
cada un dels nostres infants, no podem entendre l’escola. Bons mestres i mestres estimats n’hi ha
hagut sempre.

1 Los fines de la educación. Juan Delval. Siglo XXI
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El nom d’Escola Nova s’ha repetit al llarg del temps: en la Segona
República, en diferents escoles
d’estiu (especialment la de 1975) i
altres fòrums. I darrerament en
l’anomenada «Escola Nova 21», liderada per una vintena llarga d’escoles, la UNESCO.cat, la Fundació
Bofill, l’Obra social «La Caixa» i la
UOC.
En aquest nou projecte de tres
anys de durada es pretén agrupar
dues-centes escoles en un fòrum i
atendre de manera formativa trenta d’elles. Un laboratori viu d’aprenentatge. Per a nosaltres és una
bona iniciativa perquè des d’enfocaments diversos es pretén canviar
l’escola d’infants i de joventut de
soca-rel.
Determinar quins han de ser els
objectius de l’escola del present és
un exercici de futur arriscat, i correm el risc d’equivocar-nos, però

tornar enrere ja no és possible. Els
qui hem avançat en aquesta línia ja
no sabríem com treballar d’altra
manera.
Volem un canvi sistèmic. Una
veritable transformació de tot el
sistema educatiu, de dalt a baix o
de baix a dalt. Cal canviar la mirada
que és té sobre l’infant com un projecte de futur. Cal permetre a l’infant ser infant, no colonitzar-lo abans de temps amb el pretext que
s’ha de treballar per al seu futur.
Qui sap com serà el futur? Reconèixer l’infant com a subjecte de drets.
En aquest sentit, els objectius haurien d’estar condicionats pel model
de societat que es vulgui. Cal «desconstruir» els continguts que es treballin a l’escola, donant prioritat a
aquells que permetin la construcció
de persones que habiten i comparteixen un mateix temps i espai,
que interaccionen entre ells i que

Per què l’administració no ha afavorit el gran canvi de manera extensiva?
Quins interessos a perpetuar un sistema obsolet i a cops frustrant? Per
més voltes que hi donem només trobem unes respostes

8

Les Notícies de llengua i treball 43, octubre 2016

són capaços de conviure amb valors
de respecte, suport i estimació. I
sobretot, cal abandonar la idea que
l’escola ha de formar persones dòcils que s’adaptin al sistema laboral
incert, canviant i sense qüestionarlo.
És curiós que per fer-ho recollim
grans mestres, pedagogs, psicòlegs, científics, metges, filòsofs,
nascuts majoritàriament en la segona meitat del segle XIX i d’altres
actuals, suïssos, francesos, italians,
nord-americans, espanyols i catalans, com ara Giner de los Ríos,
Ferrer i Guàrdia, Dewey, Montessori, Decroly, Claparède, Rosa Sensat,
Bovet, Ferrière, Wallon, Joan Llongueras, Cousinet, Pau Vila, Alexandre Galí, Eladi Homs, Makárenko,
Artur Martorell, Freinet, Pere
Vergés, Piaget, Angeleta Ferrer, Dolors Canals, Malaguzzi, Focault,
Marta Mata Garriga, Gardner, Morgado, Tonucci, Bueno...
No volem ometre experiències
personals viscudes molt enriquidores que han marcat el nostre tra-
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Cal permetre l’infant ser infant, no colonitzar-lo abans de temps amb el
pretext que s’ha de treballar per al seu futur
jecte, des de la infància al moment
actual. Un exemple clar va ser quan
l’escola de magisteri de la UAB va
ser un model d’universitat sense
exàmens i amb avaluacions i dinàmiques alternatives.
I també com hi ha hagut prou
bagatge a Catalunya i arreu del
món, on aquest canvi s’ha produït
amb més o menys intensitat. Ara
bé, des del nostre punt de vista és
l’escola privada la capdavantera.
Per què l’administració no ha
afavorit el gran canvi de manera
extensiva? Quins interessos a perpetuar un sistema obsolet i a cops
frustrant? Per més voltes que hi donem només trobem unes respostes: comoditat a mantenir un
sistema, relegar l’escola pública a
ser subsidiària, mediocritat en expectatives per intentar reproduir un
sistema. Tal com diu Howard Gardner, si ja s’ha demostrat que tothom aprèn de manera diferent, per
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què ens capfiquem a ensenyar a
tots el mateix i de la mateixa manera?
L’escola del present recull el
passat que ha tingut en compte:
• L’alumnat com a centre de l’aprenentatge.
• L’aprenentatge com a procés interactiu entre infants i joves i
adults.
• Les emocions són part integral
de l’aprenentatge.
• L’aprenentatge ha de tenir en
compte les diferències individuals.
• L’aprenentatge no és únic i respon a diferents ritmes.
• L’esforç, si té sentit, és benvingut i ajuda a superar-se.
• L’avaluació continuada o formativa, el fet de posar a prova,
realimenta el procés d’ensenyament-aprenentatge i redissenya
l’acció educativa. Ajuda a trobar i minimitzar barreres.
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• Aprendre construint connexions
entre les diverses àrees de coneixement.

La reacció de les famílies

En aquestes escoles veiem
alumnat i famílies que van feliços a
l’escola, que se l’estimen. Quan un
és feliç i sap estimar, què no podrà
fer en el seu futur?
Al principi, es generen moltes
qüestions i dubtes en les famílies i,
a mesura que veuen els resultats
dels seus nens i nenes, veuen clarament que aquest és un bon camí.
Els infants van contents a l’escola,
volen aprendre i s’estimen l’escola.
I aquestes s’impliquen i ens acompanyen a gaudir...
Els i les mestres gaudim veient
com hi ha altres maneres d’estar
amb els infants, respectant-los en
la seva singularitat, i sempre amb
amor, amb molt d’amor.
Com deia Antoine de SaintExupéry, «si volem un món de pau i
de justícia hem de posar la intel·ligència al servei de l’amor».
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