Reflexions sobre l’acte educatiu

Dies passats, La Vanguardia va publicar un article d’Alberto Royo autor d’un llibre
sobre “La nueva educación”, professor d’un institut de Pamplona i bon
musicòleg, en el que sosté que la innovació pot portar al trast l’educació de tota una
generació: “En comptes d’analitzar la situació des de la realitat de la docència,
definir clarament els objectius, detectar errors i buscar maneres de corregir-los,
hem optat per innovar i experimentar des de la distància, donar entrada a teories
vaporoses, depreciant la tradició només perquè no implica modernitat.” Opina que
el centre de l’educació l’han d’ocupar els docents i el coneixement, no l’alumne.
Estic convençut que aquest expert té els seus motius per defensar els seus punts de
vista i no crec que sigui fruit d’un posicionament superficial. L’educació és tant
complexa que admet debat i diversitat de consideracions. I és bo que hi siguin.

El Sr. Royo fa advertiments interessants, que no desdiuen gens les visions molt
actuals, però, al meu entendre esdevé parcial, en alguns aspectes qüestionables i una
mica esbiaixat, subestimant algun factor important de la qualitat educativa.
Tinc l’opinió que s’ha polaritzat per fer una anàlisi crítica d’innovacions poc
contrastades, que en alguns plantejaments exageren el pes de la dimensió
emocional. Ell, en canvi , la situa en un punt secundari.
Al meu entendre tots els extrems són poc afortunats.
Atenent a més, que els dogmes mai són bons en aquest camp, i que diversificar les
visions és bo, he volgut fer des de la meva experiència docent i psicopedagògica, una
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reflexió global i extensiva sobre l’ensenyament i l’aprenentatge al llarg dels diferents
nivells.
D’entrada penso que el subjecte de l’educació es qui s’educa no qui l’educa, i
tampoc el contingut que s’ha d’assimilar. Tot això forma part vital de l’acte
d’aprendre però l’actor principal és el destinatari. Com bé diu també Patricia
Boqueta, una articulista de La Vanguardia, sobre el “coaching” a les aules, "El mestre
és el punt clau de model, però l’alumne es el nucli”. A més, el saber és un recurs
importantíssim pel desenvolupament personal, però no l’únic . El coneixement és,
sens dubte una de les raons de ser de l’educació però en cap cas, omple tota la seva
dimensió.
Personalment sempre he considerat que l’activitat educativa ha de pretendre dos
finalitats: impulsar el saber però també el saber ser. I això inclou treballar les
emocions i els valors.

Inclús per optimitzar el “saber” cal la dimensió
emocional. Enri Wallon, un investigador francès sobre l’estructura de la intel·ligència
humana i coetani de Jean Piaghet, el gran articulador dels estadis que configuren la
intel·ligència afirmava que “La formació del pensament exigeix la contribució de les
emocions i perquè aquestes es desenvolupin bé necessiten la interacció amb els
altres” . Emocions i relacions són “comparses” del coneixement i la conjunció de tots,
ells configuren i dinamitzen el pensament.
Val a dir que de vegades hi ha cert corrent pedagògic que emfatitza l’educació
emocional com la gran innovació i el gran eix que ha de centrar la tasca dels
professionals de la docència. Corren el risc de caure en l’altra banda, sobre tot si
consisteix en deixar que el nen faci el que cregui oportú, fent-lo protagonista quasi
absolut del procés d’aprendre i recolzar les seves opcions amb certa sobreprotecció i
sensibleria ( ho centro especialment en l’àmbit de l’ensenyament primari).
Crec que educar té diversos protagonistes i per tant, exigeix crear una espècie
“d’equip de treball”: el que es forma, l’expert que té la responsabilitat de formar i
l’entorn pròxim (aquells altres que comparteixen l’experiència educativa, que en
nens sobretot inclou els pares)
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(També, de manera més llunyana, la societat civil fent-ne una potent valoració com
factor vital per mantenir una societat qualificada, i recolzant la necessària inversió
en la millora del model, que ha de contemplar entre altres objectius l’actualització
permanent dels professors).
En matèria educativa no podem quedar-nos parats en un sistema ja caduc perquè hi
ha nous recursos i la realitat exigeix més coses que el simple saber. Tampoc llençarnos al buit amb experiències poc recolzades per una anàlisi rigorosa de la bondat de
l’opció nova que volem aplicar, en tot cas és necessari fer assajos en una mostra,
validant i ajustant l’experiència i, si funciona, incorporar-la com un procediment
alternatiu de referència.
El nou món que s’està construint, requereix una actualització permanent, el valor
d’un coneixement concret
pot tenir vida curta en unes realitats que queden
sacsejades constantment per noves informacions, experiències que creen nous
coneixements per resoldre reptes i problemes igualment nous. Alguns experts
afirmen per exemple, que el 80 % de la informació sobre tecnologia digital, fa 3 anys
no existia.
Això fa que actualment es parli del transit del paradigma del coneixement cap el
nou paradigma de l’aprenentatge com competència clau per mantenir el nostre
valor en el treball i en la vida.
Permeteu-me fer uns breus comentaris sobre els 3 nivells essencials del nostre
sistema educatiu. Primer em situaré en l’etapa de:
La formació bàsica
Els coneixements de la primària, s’han de cuidar molt com diu el neuro-científic
Joaquim Fusté, el cervell treballa en xarxa i els valors i coneixements que s’aprenen
en aquesta etapa, creen les categories mentals que desprès ajudaran a estructurar la
visió de la vida i a saber prendre decisions. La construcció d’aquestes estructures
mentals inclouen: coneixements, sentiments,
emocions i valors, òbviament al nivell bàsic,
però tot conformant un sol paquet.
Una part del treball és entrenar les funcions
incloses en l’acte de com aprendre bé. Això
comporta treballar hàbits com: la curiositat,
l’observació del que passa i de com l’afecta,
analitzar volent saber el perquè en allò que
estigui al seu abats, experimentar coses que
aprèn per assimilar-les millor, potenciant el
llenguatge, etc...
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A aquests entrenaments cal associar-hi el treball determinant de la configuració del
“jo”, de l’autoestima, el sentir-se capaç, i la creació de valor personal. Si un no
s’estima a ell mateix, poc sabrà estimar als altres.
També és essencial ajudar a crear hàbits basats en valors.
Aquesta dimensió cau de manera més rellevant
emocions.
La competència educativa
l’etapa següent.

en el camp de les

d’aprendre a aprendre, s’ha de continuar i potenciar en

Tram intermedi
En aquest nivell, el coneixement guanya protagonisme perquè és l’etapa de major
plasticitat mental, de creació de més connexions i circuits neuronals. El coneixement
és una sana provocació per dimensionar el desenvolupament de processos
intel·lectuals, sobre tot si van
acompanyats per experimentacions
de verificació. Hem d’anar construint
bons automatismes en la capacitat de
pensar i d’aprendre.
Tinc la convicció que cal ser exigent
en el rendiment intel·lectual, i en la
creació
d’hàbits
d’estudi,
d’autoexigència, crear consciència i
compromís en els valors socials i
experimentar el treball compartit
entre altres.
Guanya cada vegada més forçà, començar a entrenar l’esperit emprenedor i la
sensibilitat cooperativa, dos recursos importants per afrontar les exigències de la
nova societat que s’està obrint, especialment en l’àmbit professional i social
Com podem constatar tot això també va més enllà de l’àmbit estricte del
coneixement.

Formació superior
És en aquesta etapa quan el coneixement ha de ser més intens i prou focalitzat cap a
una opció professional, tot i que el futur exigirà canvis freqüents en l’itinerari inicial i,
per tant caldrà entrenar la capacitar d’auto aprendre i a l’hora desaprendre, és a
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dir substituir a temps coneixements desfasats i pràctiques que ja restin obsoletes i
incorporar-ne unes altres de més eficients.
Això exigeix flexibilitat mental, treball en equip per enriquir-se amb les aportacions
dels altres i a l’hora aportar el propi saber, i estar al dia de la nova informació que
vagi fluint, sobretot en el camp d’acció en el que un estigui instal·lat o en el que
vulgui estar.
En aquest punt, vull recordar unes jornades celebrades a Sevilla, per a Directors
d’escoles de Ciències Empresarials de les universitats espanyoles, sobre plans
d’estudis d’aquesta carrera. Ens va fer una Conferència un jove empresari sevillà,
enginyer de formació.
Va començar dient-nos: “ Perdónenme pero si quiero ser honesto yo a ustedes les he
de suspender como formadores, porquè
se limitan a transmitir
conocimientos y dejan para nosotros, que no entendemos, el desarrollo de
competencias profesionales, y ésto retrasa la adaptacion del professional a su
campo de actividad, le transmite inseguridad, debilitando temporalmente su
rendimiento.
Pero lo más importante es que ellos, como yo, debemos gestionar entornos de
complejidad creciente y con solo conocimientos esta exigencia no queda cubierta.”
Amb matisacions i sense admetre la generalització, molts reconeguérem que no li
faltava raó.
No es tracta de devaluar la importància del saber ni molt menys, aquest és vital i ha
de ser intens, però requereix anar acompanyat d’aquesta altra part que trobava a
faltar l’empresari esmentat.
Òbviament l’entrenament de les capacitats d’emprenedoria i esperit cooperatiu s’han
de potenciar especialment en aquest nivell, sobretot en carreres destinades al món
econòmic productiu.
Amb aquestes reflexions sobre l’ampli contingut educatiu , que poden òbviament ser
discutibles com tot, he volgut expressar la meva experiència i la meva visió de l’acció
formativa, remarcant que el coneixement és nuclear en l’aprenentatge, però ‘és fer
front a la diversitat de situacions de la vida, hi hem d’incloure amb
profunditat, els diversos factors comentats: valors, competències professionals
i socials, iniciativa, esperit emprenedor i un bon suport a l’arquitectura
emocional.
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