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POSEM L’EDUCACIÓ AL CENTRE DE LA SOCIETAT.      

L’EDUCACIÓ, MOTOR I MIRALL D’UNA SOCIETAT. 

 

1. PUNT 5 DEL MANIFEST  

No a les privatitzacions, reversió de totes les retallades i potenciació del sector públic sota control 

social. “REIVINDIQUEM UN PUNT PROPI COM ACTE REIVINDICATIU DINS DEL PROCÉS 

CONSTITUENT ” Reconeixem el paper de l’educació com element de transformació i vertebració 

d’una societat sostenible harmoniosa, justa i igualitària. 

2. TEMÀTICA:  

Posem l’Educació al centre de la societat 

L’EDUCACIÓ, MOTOR I MIRALL D’UNA SOCIETAT 

PUNT 5 TEXT DE DEBAT NÚM. 11 (v.1.0) “EDUCACIÓ. TEXT DE DEBAT Nº 05” 

 

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  

“Para comprender convenientemente un hecho social, h ay que captarlo totalmente , es decir, 
desde fuera (...), pero como una cosa de la que for ma parte la captación subjetiva ...”.  Levi-
Strauss 

“...estar suficientemente distanciado  
para comprender el sistema en cuanto sistema y  

participar lo bastante como para vivirlo en cuanto individuo”.  Marc Augé 
 

DIAGNÒSTIC 

Una societat creix, avança, evoluciona i, sobretot, es transforma gràcies a la implicació 
conscient dels seus membres, com a individus i alhora com a col·lectiu. I la implicació 
conscient dels membres d’una societat en aquesta transformació depèn, en gran manera, del 
seu aprenentatge. 

Una mica de memòria si us plau   

Aquest aprenentatge, però, no es fa exclusivament a l’escola, entesa aquesta com a institució 
educativa en tots els seus nivells. Mai no ha estat així al llarg de la història. Recordem que fins 
a l’inici de l’academicisme i l’enciclopedisme no es comencen a obrir els coneixements teòrics 
generals a la societat i, amb ells, a l’ensenyament. Abans, a occident, l’aprenentatge d’oficis és 
feia amb la pràctica al taller (artesans), al camp (pagesia), a l’escola d’armes (militars, 
estrategues...) i als seminaris (religiosos, teòlegs, filòsofs...) Les mateixes universitats, neixen 
dels gremis de mestres que es reserven el dret d’admissió i aprovació d’aprenents els quals, 
sota patrocini pontifici, podran exercir en tota l’orb de la cristiandat romana (universalitat) i que 
rebran també la protecció de reis i emperadors.  
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Les primeres  universitats ibèriques, creades al s. XIII, estaven orientades a estudis jurídics i a 
les necessitats burocràtiques de l’Església i, progressivament, sobretot amb les mesures de 
control monàrquic a partir dels Reis Catòlics, a l’administració estatal i als oficis reals. Resulta 
clarificador recordar que la universitat és una institució docent els graus de la qual eren 
atorgats pel Rei i pel Pontífex, és a dir, amb dependència absoluta dels poders establerts. I 
encara avui qui dona fe dels coneixements adquirits en les nostres facultats universitàries, és 
la signatura del rei. 

Dins de la península, la Corona d’Aragó sempre ha tingut certes particularitats i una major 
dependència d’interessos locals i municipals pel que fa a universitats, amb intervenció civil i 
eclesiàstica en aspectes financers, administratius i de règim intern. Menció apart mereix 
l’encomiable etapa contemporània de la II República, en particular a Catalunya, on neixen les 
escoles BATEC1, moviment cooperatiu i freinetista2 que s’estén cap a Espanya, les escoles 
racionalistes de Ferrer i Guàrdia3, i els ateneus que “acosten la formació a adults i nens i 
nenes dels barris obrers”4 . Aquestes iniciatives, que dediquen gran atenció a la formació dels 
mestres,5 tenen com a eixos principals: “una educació de màxima qualitat, una escola única, 
és a dir, una escola igual per a ciutadans iguals en drets, una escola laica, com un espai on es 
pugui trobar tothom amb les seves creences, i una escola en coeducació, per tal que home i 
dona tinguin les mateixes possibilitats socials i de treball” Finalment “L'any 1936, amb el triomf 
a Catalunya del Front d'esquerres, el nou Govern de la Generalitat recull les iniciatives de 
mestres i institucions i prepara un sistema educatiu de qualitat i adreçat a tota la població de 
Catalunya” 6. Aquest sistema, conegut amb el nom de CENU 7, surt publicat en decret de 29 de 
juliol de 1936 al Diari de la Generalitat, quan les tropes feixistes ja han endegat la guerra. 
Agraïm la tasca feta als que ens van precedir8 . 

L’Educació, motor o mirall?  

Els poders establers, que evidentment pretenen perdurar, sempre han estat molt interessats en 
controlar allò que s’ensenya i com s’ensenya. D’una banda per orientar i controlar les 
ideologies, de l’altra per orientar i controlar la producció. Es tracta d’ensinistrar obrers 
productius i ciutadans obedients. I, sovint, ho han aconseguit.  

De fet, l’escola i seus diversos models, ha estat mirall de la societat de cada època i cultura i, 
com dèiem, sovint ha servit de forma força eficaç i excloent els interessos dels estaments 
dominants de cada període. El llarg temps del franquisme espanyol n’ha estat un exemple. 

                                                             
1 Grup de mestres de Lleida que es reunien dos cops per setmana per intercanviar opinions la consciència social dels quals va 
fer que s’impliquessin en la millora de condicions d’escoles i alumnes, seguint la tècnica Freinet que, gràcies a ells, s’introduí a 
tot Espanya. Resum extret de: Acracia, núm. 5, pag. 4. Lleida, 14 de octubre de 1933. 
2 La Pedagogia Freinet, basada en les tècniques proposades pel pedagog francès, és renovadora, activa, popular, 
natural, oberta, paidològica, cooperativista, metodològica i anticapitalista. L’objectiu és que els nens aprenguin fent i facin 
pensant, tot ajudant les potencialitats de l’individu, amb democràcia interna i cultura participativa integrada en el poble. 
3 Ferrer i Guàrdia desenvolupa una pedagogia llibertària, amb la que es guanya l’enemistat dels conservadors i l’església 
catòlica, i que plasma en l’Escola Moderna que inaugura el1.901, on es practica la coeducació, inèdita en aquell temps, i 
es complementa amb un butlletí i la Universitat Popular per adults. No s’imparteixen ensenyances religioses sinó 
científiques i humanistes, fomenta la no competitivitat i el pensament lliure, els recitals i el teatre, l’excursionisme i el 
desenvolupament integral. Durant el 1r terç del s. XX moltes escoles, ateneus llibertaris i universitats populars segueixen 
els seus plantejaments. 
4 Agustí Coromines i Casals, T.E. Catalunya informa, núm. 273, maig 2006. Federació de CCOO 
5 En les escoles d'estiu republicanes hi participen els pedagogs de més prestigi del moment, com Freinet, Piaget o Claperede.  
6 T.E. Catalunya informa, núm. 273 
7 CENU, Consell d’Escola Nova unificada 
8 Ferrer i Guàrdia va ser afusellat per anarquista. Molts mestres de la República van estar castigats o es van 
haver d’exiliar, potser degut a l’afirmació de Marcel·lí Domingo, ministre d’Instrucció Publica: el mestre, 
“primer ciutadà de la República. 
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Tots aquells intents tan vigorosos i regeneracionistes van estar segrestats de la memòria. La 
transició, per poder ser, va haver de pactar moltes coses i, entre elles, l’oblit d’aquells mestres i 
mestres de mestres que tot just ara, que estem altre cop en el camí d’un gran canvi social, la 
saba del qual circula de baix a dalt, arrelada a la terra com els arbres, recuperem. I necessitem 
un ensenyament renovat. Renovat sense pensar que tot està per inventar, recuperant allò que 
de bo van tenir les lluites que ens van precedir, però amb l’esperit dels temps d’avui. 

L’educació ha d’esdevenir motor social, alhora que ho és individual. I si l’escola que volem ha 
de ser més igualitària pel que fa a drets i deures, més plural i diversa pel que fa a adequacions 
solidàries i opcions personals, més activa i participativa, més crítica i creativa, més 
responsable i cooperativa, més continua al llarg de la vida i més vinculada a l’entorn immediat, 
més conscient i implicada, també ho ha de ser la societat on s’insereix. 

La societat que ens habita  

I quina és la societat d’avui?, què s’amaga rere l’actual fracàs escolar? quin és el mirall on 
s’emmirallen els nostres nens i joves? Ben sabut és que nois i noies són esponges que 
capturen allò que no volem veure de nosaltres mateixos i de la nostra societat i ho plasmen i 
escupen més enllà de qualsevol lliçó o classe magistral.  

El sociòleg Zygmunt Bauman, autor del concepte de “modernitat líquida”, parlant de la societat 
contemporània afirma que una de les seves promeses es la possibilitat d’anul:lar el passat. La 
“proesa increïble d’anul·lar el passat”, diu, ve donada per un canvi de mentalitat miraculós: “la 
capacitat de tornar a néixer”. I afegeix: “Ara els éssers humans (com els gats de la dita 
popular) ja disposen d’un pou sense fons d’on extreure nombroses vides, una sèrie 
interminable de nous començaments”. “La tirania del moment que caracteritza la modernitat 
tardana, ha substituït la tirania de l’eternitat premoderna”. Aquest tornar a néixer implica un 
canvi d’identitat, “adquirir un jo diferent, reencarnar-se en una persona nova”(...) “Provar de 
fugir quan les coses es compliquen no és pas nou... El que no té precedents és somiar que 
ens evadim de nosaltres mateixos, ni la certesa que la realització d’aquest somni és al nostre 
abast.”9 Citant l’escriptor Andrzej Stasiuk respecte a les revistes de moda, diu, “tenim la 
sensació que s’ocupen d’un sol tema: les maneres com podem refer la nostra identitat, 
començant per les dietes, l’entorn, l’habitatge, fins a la reconstrucció de la mateixa estructura 
del cos. I totes aquestes propostes reben sovint un nom clau: sigues tu mateix”. Així, es corre 
rere el veritable jo sense que mai arribi de debò donat que cap atorga la plena felicitat. I 
seguint Hylland Eriksen en relació a la tirania del moment, s’afegeix: “fins i tot el mateix avui 
està en perill ja que el moment present arriba tan de pressa que costa molt de viure en el 
present” Aquests anomenats humans sincrònics10 que habiten el present “no fan cap cas de 
l’experiència passada i de les conseqüències futures dels seus actes, estratègia que ocasiona 
una manca de lligams amb els altres” la qual “dona molta importància a la velocitat i a 
l’eficàcia” mentre “desdenya la paciència i la perseverança”. I al·ludeix a l’excés d’informació 
dient: “En una competició ferotge per aconseguir el més escàs dels recursos (l’atenció dels 
consumidors potencials), els proveïdors de béns de consum busquem desesperadament les 
engrunes de temps d’aquests consumidors” Parla de la tendència a una actitud indiferent cap 
al saber, el treball i la mateixa vida i, seguint Simmel anota: “L’essència de l’actitud indiferent 
consisteix en l’afebliment del criteri” (...) “el significat i valor de les coses ... s’experimenten com 
insubstancials” (...) El consumidor, es veu abocat a triar constantment, quan “és incapaç de 
triar”, degut a l’excés, la transitorietat i la insubstancialitat (...). “La incertesa prefabricada 
                                                             
9 BAUMAN, Zygmunt: “Els reptes de l’educació en la modernitat líquida”, Arcadia, 2007 
10 Terminologia de Bertman 
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constitueix l’instrument de domini principal mentre que el recurs de la precarització es 
converteix ràpidament en l’ànima de l’estratègia de dominació”  

Amb aquest retrat mínim d’una societat precaritzada, vivint en la incertesa, la fragilitat 
personal, l’excés d’informació, les ofertes insubstancials, l’afebliment de criteri, la indiferència 
provocada, les expectatives falses, el risc i les pors, etc., com ens podem estranyar de les 
actituds d’hiperactivitat, dèficit d’atenció, crisi de valors, desconcert, manca de respecte a 
l’autoritat, competitivitat i agressivitat o total desinterès d’alguns dels nostres alumnes? O bé 
de la desorientació i, sovint, renúncia de molts pares? O del sentiment d’impotència d’alguns 
mestres i professors? 

PROPOSTES DE TRANSFORMACIÓ 

Edgar Morin ens diu: “Todo progreso es parcial, local, provisional y, además, produce 
degradación, desorganización, es decir, regreso”(...) “Todo organismo vive no solo de la vida, 
sino también de la muerte (la renovación) de sus células. Toda sociedad vive no solo de la 
vida, sino también de la muerte de sus individuos”. (...) “Así, hemos ignorado la sombra del 
desarrollo industrial” (...) “Y esto no sólo en la esfera de los efectos exteriores del desarrollo 
industrial (...) sino también en el interior de las vidas cotidianas” (...) “El desarrollo 
hiperdisciplinario de las ciencias vuelve ciego a lo que cae entre disciplinas, a aquello que es lo 
esencial” Més endavant exposa que la crisi “nos incita a una transformación profunda de la 
relación individuo/individuo; individuo/sociedad; sociedad/humanidad” I afirma: “se trata de 
considerar un nuevo nacimiento… ligado al nacimiento de la aún inexistente y potencial 
humanidad. No se trata ya de realizar las promesas de la evolución, se trata de revolucionar 
esta evolución misma. Es el cambio el que debe cambiar (..) No se trata tanto de apropiarse 
colectivamente de los medios de producción, hay que desapropiarlos colectivamente y dar 
autonomía a las colectividades” (…) “Los revolucionarios del siglo pasado estaban 
atormentados por el problema: ¿por dónde, cómo comenzar? ¿Por la educación? … ¿Quién 
educará a los educadores? (...) Los problemas no se disponen en forma lineal…Se plantean 
juntos, y los unos reenvían a los otros” (…) “La Revolución no depende ya de un operador 
principal…necesita una multiplicidad de cambios/ transfor-maciones/revoluciones a la vez e 
interdependientes en todos los dominios (incluido necesariamente el del pensamiento”(…) “La 
vida es una revolución fabulosa que se ha realizado sobre la tierra … Lo inconcebible es 
posible ”11 

Aquest canvi de canvis on les col·lectivitats s’auto-atorguen el poder està en marxa: el Procés 
Constituent mateix n’és una de les seves cares. I també, les puntes de llança (o massa crítica) 
de la transformació, que apareixen arreu, on societat i educació, o bé aprenentatge al llarg de 
la vida (paidea), es convoquen, conflueixen i s’influeixen mútuament. Com també conflueixen 
els dos tipus de coneixement tradicionalment oposat: coneixement d’un mateix (personal) i 
coneixement de l’entorn (social). 

 

4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EN EL TEMA 

• UNIVERSIA- Historia de las Universidades: el marco medieval 
 
• T.E. Catalunya informa, núm. 273 

                                                             
11 Morin, Edgar: “¿Hacia dónde va el mundo?”, Paidos 2011 
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• “Las Maestras de la Repúbllica”, Documental de FETE enseñanza-UGT i TRANSIT 
PRODUCCIONS 

 
• MCEP, Movimiento Corporativo de Escuela Popular- El grupo BATEC 

 
• Acracia, núm. 5, pag. 4. Lleida, 14 de octubre de 1933 

 
• Cuadernos, nº 2 (Seis experiencias de educación Freinet en Cataluña antes de 1939; 

pág. 16), Fernando Jiménez Mier y Terán. Edita Aula Libre. Fraga, Huesca (1994). 
 

• “Batec. Història de vida de un grupo de maestros”, Servei de Publicacions de la UdL, 
2007  

 
• Wikipedia: Pedagogia Freinet, Francesc Ferrer i Guàrdia, Pedagogia Anarquista, etc.  

 
• Bauman, Zygmunt, “Els Reptes de l’educació en la modernitat líquida”, Arcàdia 2007  

 
• Morin, Edgar: “¿Hacia dónde va el mundo?”, Paidos 2011 

 

5. PROPOSTES D’ACCIÓ 

1. Organització de cursos, escoles de vacances, jornades, etc., per a la Formació continuada, 
interdisciplinar, diversificada i interactiva de mestres i professors. Aquesta formació ha 
d’incloure la possibilitat d’auto-coneixement, auto-creixement i tots aquells aprenentatges 
transversals que es vulguin demandar als alumnes (el mestre-professor ha de mostrar els 
valors i capacitats bàsiques que s’esperen de l’alumnat per tal de servir de referent).  

2. Foment de la implicació activa de l’escola en els entorns socials propers i de la societat que 
l’envolta en l’escola: trobades, congressos i activitats participatives (tant formant part 
d’accions ja existents al barri o poble com noves propostes expresses) entre els diversos 
agents responsables de l’educació (pares, mestres, agents socials, pedagogs, 
Administració, etc.) 

3. Alhora donar a conèixer i fomentar l’observació de realitats pròpies i alienes (sortides 
culturals i de natura, hospitalàries i de situacions de conflicte, etc.) seguides de propostes 
de treballs posteriors a l’aula (creació d’audiovisuals, propostes, diàlegs, voluntariats, etc.) 
la participació dels alumnes en activitats socio-culturals que els impliquin en la societat i 
generin cohesió.    

4. Malgrat ser funcionari de l’Administració pot resultar una situació “viciada” que alenteixi la 
revitalització de l’ensenyament, donat que garanteix la gratuïtat, i per tant, la igualtat, cal 
mantenir-la i demanar que s’articulin, millor que mecanismes de control, mecanismes 
d’incentivació professional (no econòmica), la major reducció possible de gestió burocràtica 
davant d’iniciatives innovadores, i que es doni preferència a mestres i professors que 
habitin en l’entorn proper o s’hi traslladin a viure i estiguin disposats a ser-ne elements 
actius, per tal de fomentar els vincles “vius” societat-escola. 

5. Potenciar valors ètics i creatius, cooperatius i auto-organitzatius, de convivència i 
cooperació inter-generacional, de presa de consciència individual i col·lectiva, de diàleg i 
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negociació, de criteri propi i presa de decisions dels nois i noies, i esforçar-se per ser-ne un 
model entre models (pares, experts, artistes, esportistes, dirigents, etc.) donada la 
importància de l’exemplaritat pels infants i joves. 

6. L’assistència i aprofitament a les jornades, cursos, tallers, congressos nacionals i 
internacionals, públics o no, etc., del primer punt, es pot reflectir al perfil personal del 
mestre/professor i tenir-ho en compte per aspectes com la pròpia reubicació (trasllats, 
responsabilitats, etc.), així com en la memòria d’activitats del centre quan estigui en línia 
amb el projecte d’aquest.    

 
6.- AUTOR:  
 

Maria Biscarri Gassió ( Sectorial d’Educació PC )  

 

Abril de 2014. 


