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L’ALUMNE CENTRE DE L’EDUCACIÓ. 

   

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:  

PUNT 5 TEXT DE DEBAT NÚM. 12 (v.1.0) “EDUCACIÓ. TEXT DE DEBAT Nº 06” 

Anàlisi de la dinàmica  general de les nostres aules en els sistema actual i propostes de canvi. 
 
És una responsabilitat i un deure moral dels docents  compartir  la realitat i convidar a una  
reflexió col·lectiva amb una finalitat de millora significativa. Les aules són un bon reflex de la 
societat. 
 

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  

Diagnosi:  
 
Reconeixement de l’escola pública.  
Fortaleses. 
 
Obertura de les escoles públiques cap a l’acolliment de tot tipus d’alumnat: discapacitats, 
nouvinguts,... 
 
Defensa de la llengua catalana, de les tradicions  i del sentir de la nostra nació la qual cosa ha 
contribuït a la igualtat social. 
 
Funció alfabetitzadora de  l’escola , difusora de cultura, de coneixements  i d’oportunitats. 
 

• Model de d’innovació, eficàcia, de formació constant , dedicació i activisme. 
• Alfabetització general. 
• Treball  vocacional dels docents. 
 

Punts febles. 
 
Ritme accelerat . Poc temps per observar, decidir, raonar, analitzar, valorar, comprendre.(El 
mal ús de les noves tecnologies afavoreixen aquesta acceleració  ). 
 
Foment de la competitivitat .( És el principi del mal estar, de la disharmonia , de l’angoixa, 
ansietat, ...de la guerra) 
 
Pressió d’indicadors. Proves que mesuren la velocitat lectora, competències bàsiques 
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no en tenen res de competents- .Instrueixen però no formen . Dogmàtiques i afavoridores de la 
competitivitat. 
 

• Priorització dels “resultats” envers el procés d’aprenentatge i de la persona. 
 
• Desqualificació constant de l’alumnat , les seves famílies  i de les famílies envers els 

docents. 
 

• Massa  alumnes en l’actualitat manifesten : agressivitat, intolerància, exigència , 
egoisme,  frustració, insatisfacció ,desinterès- només busquen entreteniment en els 
mestres, apatia, poca confiança en un mateix,- sentiment d’inferioritat ,superioritat ,poca 
autoestima,   desorientació ,  disharmonia, diagnosi TDAH, infelicitat amb la necessitat 
de projectar el seu malestar als altres,  generant així conflictes,... 

 
Propostes de transformació:  
 
Els nens d’avui no tenen res a veure amb els nens de fa trenta, deu, ni tant sols de fa cinc 
anys. Avui naixen amb grans potencialitats, habilitats i sensibilitats que l’adult no compren ni 
sap gestionar (Miguel de Pañalver – Entrevista a ràdio Ponent) 

 
Partint d’aquesta premissa o constatació de la realitat és imminent un canvi en l’educació i en 
el fer de les escoles i les actuacions de l’adult. 
 
Aquest canvi ha de manifestar-se  en el sí de les famílies, del docents i tots els agents 
educatius o el que és el mateix, tota la societat. 
 
CAL: 
 
Normalització de l’escolarització més tardana .Els nens i nenes gaudeixen de l’ofici de viure, 
són i es desenvolupen  en la realitat que els és més propera  i significativa, l’entorn familiar.  
 
Per  aquesta  raó convenen polítiques que facilitin la conciliació familiar i laboral. Molts dels 
aprenentatges bàsics de la vida es donen en aquest context. 
 
Respecte el ritme i interessos propis per afavorir el desenvolupament dels talents i 
potencialitats o dons descoberts des de cadascú. Les expectatives externes pressionen i 
eradiquen l’iniciativa  natural i vital  de qualsevol persona. 
 
Entendre el currículum com una eina més afavoridor de l’aprenentatge, mai com uns 
continguts impositius per assolir en les diverses etapes acadèmiques. 
 
Des-educació dels agents. Cal  canviar la relació amb l’alumnat. El judici , la qualificació, 
desqualificació ,la comparació, la culpabilitat, l’obediència, el fet actuar per tal de satisfer els 
altres, ... són característiques molt instaurades en els adults que cal modificar per deixar 
d’activar-les en l’alumnat i donar un gran pas per tal de potenciar el criteri propi , la 
responsabilitat, el compromís, el respecte, la creativitat, l ‘esperit científic, el plaer per la 
lectura, el coneixement d’un mateix, el saber  relacionar-se amb el món, per mantenir l ’alegria 
de viure , de descobrir i aprendre, ....  
 
Formació integral. Per acompanyar  íntegrament cal que els adults de l’entorn de l’alumnat es 
formin també de manera íntegra. En la formació del mestre no només s’han de contemplar els 
cursos de continguts sinó també els de creixement personal i espiritual. 
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Recuperar el joc , l’experimentació, la  manipulació com una base sòlida d’aprenentatge . El 
món virtual no ho  pot substituir.  No s’integra veritablement la informació sinó hi ha 
experiència. Convé abolir les assignatures enteses com a matèries  o àrees desconnectades 
les unes de les altres.  La vida no la vivim fraccionada. 

 
• Potenciar un model d’acompanyament de l’adult envers el model directiu i jeràrquic . 
 
• Cal entendre l’avaluació com a descripció , observació d’una realitat i no com una eina 

de mesura qualificativa. 
 

• Marcar els límits des d’un marc de llibertat i de respecte. No des de l’obediència com 
tenim instaurat avui dia. 
 

 

4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EN EL TEMA 

• .Piaget 
• .Montessori. 
• .Rebeca Wild 
• .Kent Robinson 
• .Daniel Gabarró. 
• .Carles Perellada. (Pedagogia sistèmica) 
• .Jordi Mateu. (Escola Viva) 
• .Carlos González. 
• .Noemí Pamal.(Pedagogia 3000) 

 

5. PROPOSTES D’ACCIÓ 

1. Els claustres han de tenir una voluntat clara de canvi permanent i constant. 
 
2. Els continguts han de deixar de ser la prioritat des centres . Cal entendre que els alumnes 

ja saben tot el que volen i que els hi interessen, ja són i ja estan . Per tant la prioritat és 
tenir cura integral de la persona. 

 
3. Valorar l’alumne en tots els seus cossos( Físic, emocional, intel·lectual., espiritual) 
 
4. Ha d’haver- hi un canvi de ser i per tant de fer dels docents. 
 
5. Transformació de l’actitud de l’educador. Les bases han de ser: 
 

Acceptació. Acceptar l'alumnat tal com és, sense voler canviar-lo, sense rebutjar-ne 
cap part .Respectar l’essència de la persona, la dignitat del seu ésser i del seu destí . 
Evitar els” ets.  “ 
 
Acompanyament:  Una intenció de tenir cura de l’altre, una voluntat d’acompanyar-lo 
en el seu camí de fer-se persona. L'acompanyament significa apostar perquè 
l’autenticitat de l’altre es vagi obrint camí, perquè l’altre esdevingui allò que en essència 
és .  Acompanyar l’altre, en el sentit d’ajudar-lo,  que s’enforteixi, és diferent de 
pretendre ensenyar-li. Sovint la intenció de voler ensenyar implica un intent per canviar 
l’altre i s’anticipa a la necessitat autèntica.  
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Com a educadors no podem tenir la mateixa actitud amb tots els nens, sinó que 
aquesta serà diferent per a cada un d’ells. 
 
 Observació:  L’actitud de l’educador ha de sostenir-se sobre l’observació del moment 
present. L’observació de la paraula, del  to de veu, del significat, de la intenció aparent, 
però sobretot del llenguatge corporal, l'estat emocional, l’observació del nen en relació 
als altres, a l’espai, al temps, als ritmes, als objectes, etc.  
Com més en calma estiguem com a adults, com més ass umptes  resolts tinguem 
com a persona, més oberts i disponibles estarem a p ercebre.  
 
Confiança: Tenir confiança en el nen implica deixar que el nen afronti i resolgui les 
situacions d’aprenentatge i de conflicte amb autonomia.  
El que realment enforteix un nen és que pugui desenvolupar les seves capacitats, els 
seus recursos i això requereix d’entorns i d’adults que sàpiguen acompanyar-lo sense 
anticipar-se, sense voler ensenyar-li allò que no li interessa.  
 
Intervenció de l'adult que enforteix: La millor actitud és la de no intervenir, estar 
present per percebre, per acompanyar el nen, per assegurar-lo afectivament, i confiar 
en els seus recursos.  
Tanmateix, l’educador també ha de saber quan ha d’intervenir, i com ha de ser la 
intervenció que enforteix. 
 
Saber estar: No cridar, no alçar la veu. No fer comparacions. No fer valoracions de molt 
bé, molt malament, sinó parlar des de la nostra emoció. Em sento,  a mi no m'agrada.... 
preguntar com se senten, evitar que les nenes i nens facin les coses per agradar als 
adults, això s'evita simplement reconeixent el treball fet. El seu avenç... fer perquè se 
sentin a gust amb ells mateixos.  
       ( Jordi Mateu. Coordinador CRAEV) 

 
6. Apropiar-se del currículum a través de propostes obertes, significatives, globals, 

funcionals, competencials.... 
 

7. Creació i ús d’espais al servei  de les necessitats vitals del nens. ( No agrupacions per 
edats o per “nivells”.) 
Recuperació de l’espai exterior per l’experimentació, l’aprenentatge,…. 
Ha d’haver hi espais de silenci., espais de debat, de conversa, de joc, d’esbarjo … 

 
8. Temps adequat al ritme dels alumnes sense horaris, evitant la fragmentació actual. 

 
9. Material facilitador de l’aprenentatge . Material funcional, atractiu i a l’abast de l’alumne 

en tot moment. 
 

10. L’agrupament de treball, de joc, de conversa,...ha de donar-se de manera  natural,  per 
afinitats i heterogeni.  

 
11. El docent presenta diverses propostes i actua com a modal i són els alumnes els que 

finalment decideixen quina escullen . 
 

12. Caminar junts famílies- docents I resta de agents educatius. (intervenció de les famílies 
però respectant el rol dels docents sense interferir els uns amb els altres . ) 
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Convidar a les famílies a formar part de la vida escolar : en l’adaptació dels nous 
alumnes, tallers de pares, conferències, jocs, teatre, …. 
Aquests funcionament porta implícit el treball cooperatiu, l’educació emocional, 
resolució de conflictes, límits clars en un marc de respecte, autonomia, construcció de 
coneixements, creativitat,  relacionar-se amb un mateix i amb els altres,  integració i 
inclusió. 
 
“Quan una persona  és respectada en la seva integri tat, es respecta a sí mateixa, 
a la resta i al món,” 

 
6.- AUTOR:  
 
La Segarra. 

Assumpta, Montse i  Lena.Maria Biscarri Gassió ( Sectorial d’Educació PC )  

 

Abril de 2014. 


