
	   1	  

Subjectivitat	  i	  el	  sentit	  de	  l’aprenentatge	  escolar	  	  
	  

Gràcies als cometaris de l’Anna Canamasas, la Carme Pablo, la maria Masip i la Sara Cano 
perquè han millorat notablement el text. 

	  
El pensamiento mitológico tiene carencias si no es capaz de acceder a la objetividad. El pensamiento racional 
tiene carencias si es ciego para con lo concreto y la subjetividad. El primero se haya desprovisto de inmunidad 
empírico/lógica contra el error. El segundo se halla desprovisto del sentido que percibe lo singular, lo individual, 
lo comunitario. El mito nutre pero nubla al pensamiento; la lógica controla pero atrofia al pensamiento. El 
pensamiento lógico no puede franquear el obstáculo de la contradicción; el pensamiento mitológico lo franquea 
demasiado bien.” (Morin, 1998) 

Tenen sentit la majoria d’aprenentatges que fan els nostres alumnes a les 
escoles?  

Per a qui han de tenir sentit els aprenentatges: pels alumnes, per als mestres, 
per a la societat? Com es decideix els sentits d’aquests? 

¿Què suposaria donar sentit al que passa a les aules, obrint portes i finestres 
al sentit que aporta cadascuna de les persones que hi conviuen? 
 
Mirant el diccionari de l’IEC trobem cinc entrades sobre la paraula sentit. Pel que 
ens ocupa ens fixarem en tres d’elles. Utilitzem la paraula sentit referida a 
significat, a la manera com s’ha d’entendre una cosa; també la utilitzem quan ens 
referim a “la  raó d ’ésser”,  a la “ f inal i tat” . Per exemple: “El sentit de la vida, de la 
història.” En altres ocasions parlem de sentit per indicar “or ientac ió , oposada a l’altra, 
com per exemple: Girar en el mateix sentit, en sentit contrari, que les agulles d’un rellotge.”  
 
Així doncs, sentit i significat són conceptes vinculats. L’interaccionisme simbòlic 
explica que les persones ens orientem vers les “coses” en funció del que aquestes 
signifiquen per a nosaltres. El significat que donem a les coses: ja siguin objectes, 
valors, comportaments, conceptes,… es deriven de la nostra interacció amb altres 
persones i fonts d’informació. El significat de les coses no ens bé donat, ja que en 
aquesta interacció amb els seu món exterior, cada persona realitza un procés 
interpretatiu personal (Blumer, 1981) quan en té necessitat.  
 
Des d’aquest punt de vista podem analitzar tan quin és el significat que els nostres 
alumnes donen a les propostes que els fa l’escola, com el que li donem els 
professionals. La mateixa comprensió lectora o el càlcul, experiències de vida i per 
tan significats diferents segons l’escola –fins i tot l’aula- en la que es troba un 
alumne.  
 
Fa pocs dies, a la sortida d’un seminari sobre “Competència matemàtica per 
comprendre el món” converso amb en Josep, un bon mestre a qui el seminari no 
deixa indiferent: 
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Reflexió d’un mestre: 
“Treballar així està molt bé i crec que ho podria fer, però el dia a dia…, no tindríem temps per fer-ho tot, a més hauríem 
d’arribar a acords al cicle, no puc fer coses diferents a la meva la paralela…; i l’inspector: sempre ens demana quan temps 
dediquem per a cada assignatura… i ara sobretot els preocupa quant de temps fem llegir als nens i les nenes” 
 
Quantes variables condicionen decisions importants que es prenem sobre el que 
passa a les aules. En totes aquestes variables hi trobo un denominador comú: 
dedicar molt de temps a ensenyar uns conceptes i uns procediments sense fer-ne 
una mirada crítica. L’altra cara del mateix denominador comú és la preocupació 
professional per com fer que els alumnes amb dificultats aprenguin aquests 
continguts, convençuts que o és un problema psicologic, i/o social de l’alumnat, o 
que es tracta d’un problema de tècnica didàctica del mestre. 
 
El sentit del que es fa a l’escola no depèn tan d’alguna instància exterior com de la 
implicació individual i col·lectiva de l’equip de mestres –en primer terme- i de 
l’alumnat. Observant les pràctiques quotidianes a les aules afloren les finalitats 
“reals” dels aprenentatges. 
Des d’una perspectiva emancipadora, crear un sentit sobre l’aprenentatge escolar té 
a veure amb un procés intencional per part dels mestres. Aquest procés comença 
en fomentar el desig d’aprendre que, en condicions normals, porta cada alumne, i 
continua connectant aquest desig amb l’herència cultural de la humanitat, així com 
implicant l’alumnat en la determinació de nous propòsits.  

Sentit,	  subjectivitat,	  autonomia,	  comunitat	  
Des de la nostra orientació, recuperar el sentit de l’aprenentatge escolar passa 
per fer lloc a cadascú, per tant a la seva subjectivitat. Es tracta d’un fer lloc que 
fomenta la capacitat per “deixar de ser el centre i entendre els punts de vista dels altres, al seu 
interior i al seu exterior.”(Meirieu, 2009) 
 
Aquest punt de vista suposa reptes per al professorat, ja que implica tenir capacitats 
de connexió per prendre decisions en situacions no previstes, repensar les àrees de 
coneixement i re definir les formes de conèixer. Morin ens parla de la dialògica 
complexa entre comprensió i explicació. Si la comprensió afecta a les 
interpretacions subjectives, estretament vinculades a la biografia del subjecte, a allò 
concret fent ús d’analogies; l’explicació fa referència a l’objectivitat, l’anàlisi, la 
lògica, l’abstracció,… la des-subjectivació. 
 
En els processos d’aprenentatge, sovint l’escola es queda en la dimensió explicativa 
obviant o menystenint la dimensió comprensiva d’aquests. 
 

“Ahora bien, esta comprensión debería, podría abrirse a todos nuestros congéneres, a nuestros 
“hermanos humanos”; debería poder superar, no sólo la cara oscura de la subjetividad, que es 
desprecio y odio, sino también la cara gris de la objetividad, que es indiferencia; una y otra nos 
impiden comprender; ahora bien, negar la comprensión a los demás, es negarles la subjetividad, 
y por ello mismo negar el derecho a la autonomía, a la existencia incluso.” (Morin, 1988) 
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Podríem dir que el sentit de l’aprenentatge escolar rau en que l’escola sigui capaç 
de possibilitar a cada alumne, l’accés al seu propi pensament, al dels altres i 
a la cultura que la humanitat ha anat generant i genera; com a un mitjà per a 
desenvolupar-se i participar de la vida social. 
 
El sentit de l’escola continua sent el sentit de permetre la socialització a les 
persones que arriben al món. Una socialització que es basa en l’apoderament 
personal i la construcció de la consciencia democràtica de pertànyer a l’espècie 
humana.  

Com	  donar	  sentit?:	  L’atmosfera	  d’una	  comunitat	  d’aprenents.	  
 

El concepte atmosfera ens permet pensar en l’escola i en l’aula. Per una banda 
molts autors, professors i mestres quan parlen de les seves pràctiques sovint 
utilitzen termes com clima, ambient o atmosfera per designar condicions 
òptimes d’aprenentatge. Des d’una mirada científica l’atmosfera permet la vida a 
la Terra. Hi ha planetes amb altres atmosferes que no permeten la vida o, en tot 
cas, no permeten la nostra vida. L’atmosfera canvia en funció de les 
interaccions dels elements que la componen, genera uns climes o altres, pluges, 
vents, … és l’origen de molts dels canvis al planeta. Sense aquesta atmosfera no 
podríem respirar. 
 
La idea d’atmosfera permet parlar sobre la motivació de l’alumnat (ja sigui 
d’individus com de grups) des del valor subjectiu de la informació, les finalitats 
i els mitjans. Els coneixements personals es desenvolupen participant activament 
en la negociació de l’espai públic de l’aula. 
L’escola i l’aula haurien de ser uns espais i uns temps per conviure conversant 
(versant amb) i enraonant (donant raons) sobre el món; un espai funcional basat 
en una comunicació comprensiva. L’aula i l’escola es poden 
concebre com a context de contextos determinats tant per les 
formes de conviure de les persones que l’habiten, com per la seva 
continua evolució. 
 
A l’escola, a cada aula tot s’esdevé a l’hora, de forma simultània. 
Coneixement, relacions, emocions, no segueixen un ordre lineal. Es 
condicionen mútuament mentre es conviviu durant moltes hores 
cada curs. Els grups humans generen una història. Sabem com les 
biografies de grups i d’individus condicionen llur present.  
El mestres podem dotar d’intencionalitat la nostra intervenció, fent que les aules 
siguin espais lliures de coercions, funcionals, basats en la comunicació i adequats 
per parlar, actuar i emocionar-se, mentre ens posem d’acord, o no, per comprendre 
el món; conscients que en aquests processos comunicatius trobem les possibilitats 
de fer-nos millors persones i ciutadans. 



	   4	  

 
Des d’aquesta perspectiva, utilitzem la paraula A T M O S F E R A com a un 
acrònim en el qual els significats que dotem a cada lletra s’entrelliguen generant 
unes maneres de fer-crear, de pensar, de dir, fins i tot de sentir…  
En definitiva generant una cultura que dota d’identitat al centre, a l’aula, i aporta 
referents importants per a la configuració de la identitat de cada individu; si més no, 
una identitat d’aprenent. 
 

 A T M O S F E R A  
“Como la enseñanza es relacional por naturaleza, la calidad de las relaciones entre enseñantes y alumnos, es 
decir el ambiente de la clase, tiene un impacto considerable en las dificultades y el éxito de unos y otros. Está 
demostrado que allí donde el ambiente es bueno, el aprendizaje también lo es.”(MORIN, 2011) 

 
A de l’Altre i d’acció intel·ligent	  
L’escola és un bon lloc per descobrir l’altre, els altres. Descobrir l’altre suposa un 
enriquiment extraordinari perquè et descentra i en descentrar-te pots descobrir 
altres mons. Veus altres maneres de fer, de pensar, de sentir i de dir sobre les coses 
que et resulten familiars; et permet trobar matisos en veure-les des d’un altra 
perspectiva, t’enriqueix. Descobrint l’altre, s’aprèn l’originalitat. 
Trobar l’altre significa comprendre’l. Comprendre és desenvolupar bucles de 
projecció ⇔ identificació: 
 

La comprensión no es confusión; comporta la distinción entre el mí i el tu; es un “yo me vuelvo tú al mismo 
tiempo que sigo siendo yo mismo” (Morin,1988) 

Aprendre a parar l’orella és tant com aprendre a donar-li sentit a l’altre, també 
suposa ser considerat, cultivar relacions de gentilesa. Quan a l’aula tenim en compte 
l’altre s’hi genera un clima de màxima llibertat d’expressió alimentat per un respecte 
exquisit. 
Ara bé, és més fàcil descobrir l’altre quan se sent que un també compta i per tant, 
que allò personal és considerat. 
Partir de les idees de les nenes i els nens per fer-les créixer i millorar-les, si cal, és 
un element d’aquest entramat.  
Els mestres, conscients d’aquest potencial, facilitem que aparegui la diversitat i 
tenim cura de que tothom s’hi senti inclòs de veritat, per tant que participi. 
Inevitablement incloure tothom exigeix conrear una identitat de grup, construir una 
comunitat en el que cada jo i el nosaltres creixen plegats. L’un amb l’altre i l’altre 
amb l’un.  
Sentit de comunitat significa compromís, ser capaç de compartir metes, finalitats, 
posar-se d’acord en alguna cosa. El compromís col·lectiu educa persones flexibles, 
obertes.  
Quan una persona o un grup s’adona del que sap és com si tornés a néixer. 
(Maturana i Varela) 
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T	  de	  temps,	  de	  tecnologies,	  per… 
 

«...Te estaba dic i endo que cuando empecé a tocar de chico me di  cuenta de que e l  t i empo 
cambiaba. Eso se  lo  conté una vez a J im y me di jo  que todo e l  mundo se  s i ente  lo  mismo, 
y  que cuando uno se  abstrae . . .Dijo as í ,  cuando uno se  abstrae .  Pero yo no me abstraigo 
cuando toco .  Solamente que cambio de lugar .  Es como en un ascensor ,  tú es tás en e l  
ascensor hablando con la gente ,  y  no s i entes  nada raro,  y  entre  tanto pasa e l  pr imer piso ,  
e l  déc imo, e l  ve int iuno,  y  la c iudad se  quedó ahí  abajo ,  y  tú es tás t erminando la frase 
que habías empezado al  entrar ,  y  entre  las pr imeras palabras y las úl t imas hay c incuenta 
y dos pisos .  Yo me di  cuenta cuando empecé a tocar que entraba en un ascensor ,  pero era 

un ascensor de t i empo. . .»  Charlie Parker. J. Cortázar: Las armas secretas. “El 
perseguidor” 
 
Hem de recuperar el temps necessari per aprendre, perquè malgrat la 
liquidesa d’aquesta societat, “hi ha coses que requereixen el seu temps com 
pensar, crear, estimar…” (Ramoneda 2012); i “en el camp del pensament, la 
pressa és mala consellera.” (Terricabras, 1998)  
 
La noció de temps és una construcció social en la que els alumnes han 
de participar. Planificar també és estimar el temps necessari per fer allò 

que preveiem: preveure el temps que es precisa per fer tal o qual cosa. 
Realitzada la planificació, es pot mirar si n’hem tingut prou o no. Vinculant aquesta 
valoració a les coses que ens han passat i al nostre comportament ens fem més 
hàbils i ens ajuda a donar valor al temps.  
 
Donada la nostra condició humana, a les aules necessitaríem d’un temps equilibrat 
entre el Kronos que devora el seu fill i el Kairós que representa el moment oportú 
per fer les coses. 
Els processos de comprensió – imaginació, disseny i planificació, de 
desenvolupament d’allò que s’ha dissenyat, de reformulació - avaluació; necessiten 
d’un temps que ha desaparegut de moltes aules, més si aquests processos són 
comunicatius. 
 
L’ús d’informació s’hauria de concebre com a un procés d’interpretació que 
necessita trobar el seu temps de comprensió, tant individual com col·lectiva: 
 

“Nos hemos acostumbrado a entender el mundo como algo inmediato, disponible y de fácil acceso. El discurso 
habitual acerca de la sociedad del conocimiento y de la información entiende la sociedad en términos de 
circulación de bienes y datos, cuya apropiación no es problemática. La ideología dominante es la transparencia 
comunicativa y reproductiva, como si para la lectura correcta de los datos bastara un código determinado. Este 
modo de pensar tiende a menospreciar e l  momento de interpretac ión que hay en todo conoc imiento , 
favorece los saberes científicos y fácilmente traducibles en aparatos tecnológicos, la rentabilidad económica 
inmediata, mientras que infravalora otro tipo de conocimientos como los artísticos, los intuitivos, los prácticos o 
los relacionales. Conviene examinar este asunto porque no nos jugamos aquí tan sólo el porvenir de la 
humanidad, sino también el destino de nuestras comunidades políticas.”  
(INNERARITY, 2011)  
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Comprendre un text, unes dades, vinculades a un problema o a la cerca de 
respostes a preguntes que el grup es fa, requereix la seva cocció.  Les pràctiques 
crítiques amb textos (Gallego, 2008) suposa una representació d’allò que les dades 
em diuen, utilitzant diferents llenguatges. Si aquestes pràctiques es situen en una 
dimensió pública de l’aula, implica que l’alumnat controli allò que vol comunicar 
perquè els altres es puguin fer càrrec de les seves idees. El suggeriments, les 
crítiques amigables i el debat que se’n deriva... augmenten la comprensió d’aquestes 
dades. El contrast de diverses representacions sobre unes mateixes dades, en un 
mateix lloc i amb unes expectatives compartides, genera una comprensió més 
profunda d’aquestes. 
Quan aquests processos es vinculen amb un us deliberat de tecnologies i 
instruments (Wells, 1999) encara requereixen de més temps. 
 
M de Matèria 

“La enseñanza debe ayudar a la mente a emplear sus aptitudes naturales para situar los objetos en sus 
contextos, sus complejos, sus conjuntos. Debe oponerse a la tendencia a contentarse con un punto de vista o una 
verdad parcial.” (E. Morin) 
“Unos programas sobrecargados son el caldo de cultivo de metodologías de enseñanza puramente transmisivas y 
uno de los principales obstáculos para la realización de aprendizajes reflexivos, funcionales y significativos.”  
(COLL, 2004) 
 

Davant unes pràctiques docents d’ensenyar el pensament pensat, sovint de forma 
esquarterada i inconnexa, hem de cercar una interrelació entre el continguts sempre 
vinculats a una finalitat, que tinguin sentit per al grup de persones que s’hi 
enfronten.  
Els conceptes s’haurien d’abordar adequadament, és a dir vinculats a l’experiència, a 
la necessitat que sent un grup de persones quan intenta comprendre quelcom, amb 
la rigorositat que la situació demana. 
 

“Del mismo modo, ciertos docentes (de ciencias y otras disciplinas) aceptan a los alumnos y sus representaciones 
múltiples, su fin no es convertir a los alumnos al verdadero saber sino que quieren que ellos manejen los modelos 
científicos porque, puestos a prueba, se han mostrado fiables, eficaces y estandarizados. No temen imponerles su 
estudio, pero no se preocupan si, en ciertos casos, los alumnos funcionan también, como todos nosotros, con una 
pluralidad de modelos. Su objetivo no es hacer propaganda del modelo establecido de la disciplina, sino, más 
bien, que el alumno sepa utilizarlo oportunamente. Piensan que, de todos modos, no hay modelo perfecto.” 
(FOUREZ, 2008) 
 

Quan un grup d’alumnes i mestre(s) estan implicats en la comprensió d’algun fet o 
fenomen, té sentit submergir-se en un concepte necessari per a la comprensió d’allò 
que els ocupa, fins hi tot, perdent de vista la situació. 
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O d’opinió… 
… per tant de tenir criteri, de fonamentació, fer-se preguntes… d’expressar, de 
comunicar, de representar… de pensament creatiu. 

“...los logros alejandrinos que concluyeron con la caída del Imperio Romano en el siglo IV d.C. No fueron 
superados hasta la invención de la imprenta, que permitió poner “el mundo sobre el papel” para que todos los 
viajeros de salón lo vieran” ( Olson, 1994) 

 
En Xavier i en Guillem van aportar aquest quadre 
de doble entrada a una reunió de classe en la que 
s’havia de decidir la quantitat de diners que volíem 
recollir i la forma com els recolliríem, per ajudar a 
les persones damnificades pel tsunami del Sud Est 
Asiàtic.  
En aquest quadre, ressonen discussions i propostes 
fetes en el grup, es fan propostes noves, s’organitza 
la informació, apareix pensament matemàtic vinculat a l’àlgebra, ajuda a establir una 
finalitat. 
Però sobre tot, la seva gràcia crec que rau en que es un document que explicita un 
pensament fora de qui l’ha pensat. Aquest estar fora, fa que es pugui interpretar i 
abordar en moments diferents, facilitant la seva comprensió i dotant-lo de valor 
comunicatiu. 
 
Interaccionar dialògicament, interpretant-nos els uns als altres, a nosaltres mateixos, 
utilitzant diversos sistemes per representar és un aspecte clau. 
 
És impressionant comprovar el que les persones som capaços de fer: 
 

“La creatividad es una capacidad humana que hace que, de manera inusitada i original, el ser humano se 
amplíe y profundice individual y colectivamente en distintos ámbitos. No es algo exclusivo de personas especiales 
y genios, sino algo que puede ser desarrollado por cualquier persona. Necesita ser aplicada, es decir practicada, 
debe generar acciones y/o productos en los cuales se pueda observar el resultado de su utilización. (...) lo que 
define la calidad ética de la creatividad no es ella misma, sino nuestra manera de utilizarla.” 
(SÁTIRO, 2009) 

 
A classe, sovint apareixen preguntes que no es poden contestar amb una cerca 
d’informació, sinó que impliquen quelcom més. L’aplicació de procediments de 
generació d’idees és una via que permet trobar respostes, a partir d’idees de les persones i 
per tant fomentant l’autoestima: 
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S de significat i de subjecte 
 

“El valor político de las culturas de la interpretación consiste en poner a la ciudadanía en el centro de las 
transformaciones sociales,  y a una ciudadanía que interpreta, es decir, que discute, delibera y decide. Una 
sociedad de intérpretes es una sociedad que reflexiona sobre sí misma, que discute y es capaz de hacerse cargo de 
las novedad que emerge de los procesos sociales.” 
D.  Innerarity 

 
“Para crecer, será necesario aprender a deconstruir. Deconstruir el yo, el habitus, la gestalt, los mecanismos de 
defensa conceptuales es la clave para el crecimiento autónomo del sujeto, en definitiva para lo que yo considero 
educarse. Ello implica no buscar la respuesta única y correcta, sino vivir experiencias, transcender la 
supervivencia, indagar el entramado personal de supuestos y hábitos, la mayoría inconscientes, que gobiernan 
nuestra interpretación y nuestra acción, y abrir horizontes, observar nuestras experiencias, suspender los 
compromisos paradigmáticos, comprender que nuestro entendimiento es limitado, experimentar la variación 
(MARTON, 2006), sumergirnos en el vacío del no-conocimiento, el territorio de lo desconocido.” (PÉREZ 
GÓMEZ, 2012) 
 
“Por su parte, las jóvenes generaciones de alumnos y estudiantes podrían encontrar interés y pasión en una 
enseñanza que respondiera a sus interrogantes, sus curiosidades y sus necesidades. El conocimiento volvería a 
recuperar su encanto.”(MORIN, 2011) 
 

Significat, el sentit que té per a cadascú allò que fa. També el sentit que té per a 
nosaltres. Un sentit de l’escola podria ser el de conrear el desig d’aprendre. 
Subjecte:  “un sistema conscient i normatiu de relacions amb ell mateix, amb els altres i amb el 
projecte col·lectiu en el que participa.” (C. Gallego, 2009) 
 
Normalment, les representacions, les idees dels alumnes tenen una coherència 
interna, la seva coherència. Quan els mestres sabem descobrir aquesta coherència 
comprenem mes el nostre alumnat i se’ns obre una possibilitat per millorar la 
nostra intervenció.  
La participació dels subjectes omple l’aula d’originalitats i per tant obre la 
possibilitat de ser unclasse original. L’escola hauria de ser un lloc per gosar a 
endinsar-se en situacions desconegudes, un lloc per construir noves perspectives i 
conviccions. Generant en l’alumnat una actitud proactiva davant les situacions, 
descobrint el valor que té sentir que progresses.  
Aquest atrevir-se, vinculat a l’obertura que dona compartir significats amb altres 
persones, ens prepara per fer front a la incertesa, atorga valor al pensar en 
comunitat i a la llibertat de fer-se preguntes. 
 
Quan l’aprenentatge té sentit per a l’alumnat, aquest sap explicar alguna cosa sobre 
el que fa, per què ho fa i com pensa aconseguir el que s’ha proposat. 
 
 
 
 
 



	   9	  

 
F de fer, concebre, crear, projectar 

 
“. . .  En los seres  humanos,  la mano t i ene una func ión y un es tatuto muy espec ia les  en 
cuanto a la organización de l  movimiento y  la evo luc ión de l  conoc imiento”  (Wilson, 
2002) 
 
La curiositat és el motor de la cultura (Ramoneda, 2012) explorar, buscar, 
interessar-se, mirar més enllà, mirar als altres… Els humans som éssers 

relacionals capaços de construir símbols i signes per intercanviar idees, 
informació,… amb els altres. “El jo, apareix quan busquem un lloc propi en la comunitat 
que ens ha domat la vida i la cultura. I és que ningú no pensa tot sol, ningú comença a tenir 
pensaments propis des de zero.”(Terricabras 1998) Podríem pensar que el sentit de 
l’escola  es troba precisament en oferir l’accés de l’alumnat a allò que no està en 
“Google” (Hernández, 2012) 
 
Els alumnes es comprometen amb l’aprenentatge quan aquest té significat per a 
ells. Incentivar processos d’indagació que suposin cercar seleccionar i interpretar 
informació a través de diverses fonts discriminades. Que també suposi comprendre 
críticament la informació en funció de les respostes que es cerquen.  
 
Fer, concebre, crear, projectar, són accions. El coneixement és un resultat de 
moltes accions. Quines són les pràctiques culturals que han generat i generen el 
coneixement de la humanitat? Per trobar propostes d’aprenentatge ens podem 
inspirar des d’una perspectiva crítica i global en per exemple: què fa tal poeta per 
escriure un poema? Què fan a l’Institut de Ciències del mar per saber perquè a 
l’estiu passat hi havia tantes meduses? Com va calcular Eratòstenes el diàmetre de 
la terra? Quin procés seguia E. Chillida per fer una de les seves escultures? I en 
Quin Monzó, quin procés segueix per escriure una novel·la? i…  
 
Ens podem imaginar aules com obradors amarats de processos de: a)comprensió i 
diagnosi, b)disseny i planificació, c) desenvolupament i acció, i d) avaluació 
i reformulació. Ens podem imaginar les aules com a llocs on alumnat i mestres 
s’enfronten a reptes que els demana els sabers disponibles i adaptar-los (Palou 
2010), ja que sovint responen a problemàtiques que la humanitat porta molt temps 
enfrontant i generant coneixement.  
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E d’espai 
“Según los geógrafos, lugar es el espacio vivido, el horizonte cotidiano, que tiene sentido de identidad y 
pertenencia. Es el lugar de cada uno de nosotros. En consecuencia, para que el espacio sea lugar debe 
transformarse en algo esencial para las personas y, consecuentemente, podrá ser significativo y valorado en la 
enseñanza. 

“El lugar se define por su densidad técnica (grado de artificialidad), informacional (su propensión a entrar en 
relación con otros lugares y la realización concreta de esas interacciones) y la densidad comunicacional (relaciones 
entre los hombres y grupos sociales) como advierte Milton Santos (1996), pero también por su densidad 
cultural.” (Durán, 2004) 
 

La mare de la Judit opina sobre l’aula de la seva filla: 
 “Yo, como madre, lo que quería comentar es que yo no me había planteado nunca como era el 
funcionamiento de una aula, como estaría mi hija dentro de una aula; pero la verdad es que viniendo aquí a las 
reuniones y entrando a la clase me doy cuenta que es totalmente diferente de lo que nosotros hemos tenido 
cuando éramos pequeños. Y no sólo diferente, si no, como más amplio, como más humano, o sea diferente. No 
sólo es tener conocimiento si no compartirlo y verlo de otra forma, como más amplio, cómo más... Cabe todo, no 
sólo lo que hay en un libro, si no lo que pueden aportar ellos como niños.”  

 
Aquesta és la opinió de la mare del Sergi: 
 

 “... a mí me sorprendió la primera vez que entré en el aula de mi hijo, perqué es una aula con mucha 
calidez, con todas sus faenas por doquier, no hay una pared bacía, todo está lleno de cosas, de sus trabajos, de 
cosas para pensar, ideas que posteriormente trabajan, es muy compleja.” 
 

S’hauria de pensar en la dimensió pública de l’espai de l’aula, que doni seguretat i 
alhora facilitador de les relacions.  
Un espai pensat per procurar la comunicació, polivalent, fortament connectat al seu 
exterior. Un espai que va més enllà de les seves parets complementant-se amb el 
seu exterior; ja sigui dins l’escola: passadissos i altres instal·lacions de l’escola, ja 
sigui fora de l’escola: carrer, instal·lacions, culturals, econòmiques, esportives, etc, 
sortides a la natura...    
R de  relligar, reflexivitat, relacionar, connectar...  
“Cal substituir un pensament que aïlla i separa per un pensament que distingeix i connecta. Cal substituir un 
pensament disjuntiu i reduccionista per un pensament de la complexitat, en el sentit originari de la paraula complexus: 
allò que s’ha teixit conjuntament” (Morin, E 1999) 
 
L’aprenentatge escolar es produeix a l’escola, en un grup de persones, en un espai i un temps 
determinat. 
Sembla doncs, important pensar en el context de fons en el que es donen els aprenentatges, 
entenent aquest context com l’atmosfera que estem descrivint, una atmosfera que genera 
contextos. 
 
Segons el diccionari de Maria Moliner, context ve de teixir: “… enredo de cosas filamentosas (…) 
Texto, hilo o curso de un escrito, relato, discurso…”  Els aprenentatges escolars es donen en el si d’una 
comunitat de persones que tenen història, què tenen un relat iniciat el dia en que es van trobar 
per primera vegada en aquell centre. Aquest relat es basa en aquest “enredo de cosas 
filamentosas”: experiències, emocions, maneres de fer, contacte amb l’herència cultural, artefactes 
construïts, formes de relacionar-se, connexió amb el món exterior, ús de  TICs, actituds… Un 



	   11	  

relat de coses enredades que generen una cultura de grup, d’escola. 
 

En aquesta atmosfera els mestres tractem de traspassar als nostre 
alumnat l’habilitat de relligar. D’establir les relacions necessàries sobre 
un tema, aspecte, operació… que estiguem tractant perquè relligant els 
aspectes que ens han anat apareixent descobrirem relacions que ens 
aportaran una comprensió més profunda d’allò que estàvem tractant. 
Posar l’alumnat a pensar sobre el que hem estat fent, (o mentre ho 
estem fent, però mirant-ho des de fora) situant conceptes, noms o 
processos amb una certa graduació i cercar les relacions entre aquests 

és una activitat reflexiva molt interessant. Acostumar l’alumnat a teixir les seves “xarxes de 
relacions” sobre allò que els ocupa a l’escola, retro alimenta una cultura escolar reflexiva i tendeix 
a apoderar l’alumnat perquè el fa més conscient d’allò que es porta entre mans. 
 
Aquesta manera de fer, acaba impregnant tant la vida quotidiana de l’aula, que l’alumnat 
s’acostuma a resoldre problemes, a esbrinar tenint en compte els altres, conversant mentre es fa. 
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A d ’asimetria 
“Aquest procés social, quan té lloc a l’escola, té algunes característiques particulars, perquè està format per una 
interacció que és asimètrica i el mestre l’orienta per transmetre sistemes de pràctiques i de valors culturals lligats 
(en el cas de les matemàtiques) a l’estudi sistemàtic d’un cert tipus de problemes. Les pràctiques matemàtiques 
d’una aula fan referència a les accions que les persones hi duen a terme en el tracte pragmàtic amb un món 
objectiu, que suposen que és objectiu i independent, i en el tracte interactiu amb els membres d’un món social, 
que tots pressuposen que és comú. Per tant, aquest sistema de pràctiques sorgeix d’una elaboració discursiva 
d’experiències (Habermas) i és un fet institucional constituït en el procés mateix d’aprenentatge” 
(Gallego, 2008) 
 

Considerar l’alumne com a subjecte i el grup d’alumnes com un entorn de 
deliberació i creació de significats des de la comprensió i l’explicació; no implica la 
no intervenció dels docents; ara bé, sí implica una intervenció poc tradicional. 
Ens podem imaginar l’aula com una petita societat que comença (o que té una 
continuïtat en funció del Projecte educatiu de centre) i que els mestres tenim 
l’encàrrec  d’aconseguir ciutadanes i ciutadans capacitats per prendre decisions que 
els permetin desenvolupar-se en la vida, participar en la societat amb esperit crític, 
amb comportaments solidaris i democràtics. 
Si hem d’educar persones capaces de prendre decisions, la idea és que s’aprèn a 
prendre decisions prenent-les. Així és que comencem a gestionar l’aula fent que 
l’alumnat sigui, cada vegada més, subjecte dels processos d’aprenentatge i del 
funcionament de la vida quotidiana. 
Alhora, però, ja que som una petita societat haurem de generar un espai públic on 
comunicar-nos per prendre decisions, debatre, compartir punts de vista, arribar a 
normes de convivència, procediments, consensos... a vegades a conviure amb el 
desacord. 
 
En la imagen, el círculo de puntitos 
representa el aula y esta pequeña 
sociedad compleja que empieza. Las 
bolitas de colores representan a cada 
uno de los alumnos. Cada alumno, 
trae con él o ella una red de 
experiencias tanto escolares como 
de fuera, de conversaciones, de 
emociones, de conocimientos, de 
conductas, de valores...  
 
Esta red personal es la que hace que el 
alumno se exprese de la manera en que 
lo hace, tanto cuando se encuentra ante un aprendizaje, como en una conversación 
o en cualquier momento de su cotidianidad. 
 
 Imagínense que ustedes, como maestros, procuran que la red de cada niño se 
exprese y entre en interacción con el resto de la clase. También procuran que 

Emergeixen 
normes  

de comportament,  

regles d’interacció,  

valors, emocions,  

comportaments… 

Mestre/a 

Procura la participació de tothom 

Gestiona el sistema 

Participa en les interaccions 
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en esta interacción, en este entrar en contacto, se generen normas sociales 
de comportamiento que regirán esta pequeña sociedad, de forma que nos 
acostumbramos a que en el aula se produzca un máximo de libertad de expresión 
combinada con un respeto exquisito. 
 
 En el dibujo, cada bolita tiene una flecha que retorna a sí misma, unas flechas 
que salen y otras que llegan. Con ellas intento explicar cómo el hecho de entrar en  
interacción con otros, no sólo hace tomar decisiones a los otros, si no que cada uno  
de los participantes toma decisiones internamente, influenciado por la dinámica que 
se ha producido en el aula. Estas dinámicas provocan la emergencia del sentimiento 
de pertenencia al grupo, hacen sentirse seguros a los alumnos y les “empodera”3 en 
la medida en que participan. También se genera un conjunto de reglas de 
funcionamiento y normas que acaban revertiendo en el mismo grupo, haciéndolo 
crecer en el sentido más amplio y profundo del término. 
 

Ustedes (maestras) están en medio, indicando, procurando que participe 
todo el mundo, facilitando la expresión de aquellos con más dificultades... En 
función de lo que se esté tratando, ustedes velarán para que entre nueva 
información del exterior del grupo, con la intención de que esta sirva para ser  
contrastada con las diversas experiencias, e ideas que hay y que permita avanzar. 
Sobre todo, los maestros velamos, para que todo el mundo pueda acceder a sus 
propios pensamientos y a la compleja vida cultural del aula. 
 
 Poco a poco, los alumnos se sienten cada vez más responsables y quieren 
hacer las cosas bien hechas, porque se dan cuenta de que lo que se treta en esta aula 
tiene mucho que ver con ellas y ellos. 
 
 Cuando conversamos, implícitamente nuestras formas de hacer. Y dado que 
la conversación se produce en situaciones concretas, las maneras de hacer  de unos 
y de otros se influyen, tanto si estamos resolviendo un conflicto de aula, acordando 
una norma de funcionamiento, como si estamos investigando el crecimiento de un 
lirio, comprendiendo un texto, resolviendo un problema... De esta forma 
propiciamos cambios en las conversaciones de cada uno de nuestros 
alumnos, que a su vez propician cambios en sus maneras de hacer, que a su 
vez propician cambios en su participación en la vida del aula y en su 

identidad.4    
 

Estas interacciones entre 
los alumnos, los maestros, el 
conocimiento... hacen emerger 
un mundo de comportamientos, 
valores y conocimientos en los 
que aparecen las competencias. 
Hemos observado cómo crecen 
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los grupos de personas, las aulas, donde se practican estas dinámicas. 
Este crecimiento es recursivo, es decir, la riqueza de las interacciones 

descritas hace emerger comportamientos y valores que a su vez enriquecen las 
nuevas interacciones y así, reiteradamente. En el dibujo lo represento con las 
flechas negras que suben y las azules que bajan, también con el espiral y la flecha de 
la parte superior izquierda. 
 
 

Guia	  per	  a	  navegants	  

Fomentar	  la	  comunitat	  de	  l’aula	  
• Forjar una comunitat d’aula on l’alumnat es comprometi a fer coses 

  plegats i a construir significats de forma dialògica. 
• Promoure una participació de l’alumnat cada vegada més gran: en 

   l’establiment d’objectius, en la planificació del treball, en la generació de 
   normes socials i de sistemes de validació del coneixement, en l’avaluació... 
   Transitar del “formar part” al “ser part”. 
Construir	  l’aula	  com	  un	  àgora	  

• Aprendre a escoltar i aprendre a comprendre els altres. Ensenyar al nostre 
alumnat a fer d’observador sensible del pensament, del fer i del sentir de les 
altres persones i d’un mateix. 

• Aprendre a fer l’esforç i exercitar-se a mostrar les idees pròpies i la 
informació de manera entenedora per a qui l’ha de comprendre. 

• Dialogar per construir significats, la qual cosa suposa saber dir crítiques i 
elogis. També saber-les encaixar. 

Treballar	  continguts	  rellevants	  
• Connectar els temes del currículum als interessos de l’alumnat, tot animant-

los a la recerca i estimulant-los a fer preguntes, a dubtar... 
• Fer de la realitat, un objecte d’estudi. 
• Fer de l’aula una àgora Inter generacional: un lloc on aplegar les diverses 

idees i representacions, tant de les persones que en formen part, com de les 
de fora, i sobretot de qui, en el passat, va ajudar amb les seves aportacions a 
cercar explicacions a allò que ara ens plantegem. En aquest sentit, és 
imprescindible una presència crítica de la història del pensament humà. 

Convertir	  l’aula	  en	  espai	  de	  comunicació	  
• Construir significats de manera dialògica. Aprendre a fer i usar diferents 

tipus de representació per expressar les idees pròpies als altres. És a dir 
generar, textos, maquetes, mapes, gestos... 

• Oferir múltiples oportunitats perquè l’alumnat pugui fer ús deliberadament 
dels instruments i de la tecnologia que la humanitat ha creat, ja sigui per 
pensar i representar, com per explicar. Les tecnologies de la informació i les 
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eines 2.0 hi juguen un paper important. 
• Donar valor als processos. No es tracta tant de presentar productes fets i 

acabats, com de posar en contrast “allò meu amb allò dels altres”... En 
aquest posar en contrast, establir un joc basat en: “jo m’esforço per trobar 
coses en tu que em sorprenguin i em serveixin i tu t’esforces per trobar coses 
en mi...”. Dit d’una altra manera, jugar a trobar-nos coses en comú. 

	  
	  
Gestionar	  el	  temps	  en	  funció	  del	  què	  fem	  

• Destinar temps per a l’establiment d’objectius i plans de treball comuns. 
• Destinar temps per a la recerca, la comprensió, la validació i el contrast 

d’informacions; per al disseny i la realització d’observacions i d’experiències. 
• Destinar temps per a la elaboració de textos i artefactes destinats a la 

deliberació amb la resta de companys i companyes del grup. 
• Destinar temps per a les deliberacions, pels consensos, els dissensos i les 

conclusions. 
Gestionar	  l’espai	  

• Destinar racons de l’aula en funció de les temàtiques que s’estan tractant. En 
aquests racons, s’hi troben murals amb el pla de treball, textos i artefactes 
produïts per l’alumnat, llibres amb informacions, imatges, instruments..., 
aparells TIC i, en el seu cas, éssers vius o altres observacions. 

• Situar “la geografia de l’aula” de manera que permeti el treball en parella, en 
petits grups... Disposar el mobiliari de forma adient perquè tothom es vegi la 
cara quan es fan deliberacions en gran grup. 

• Habituar-se a l’ús d’altres espais de l’escola i, en el seu cas, de l’exterior. 
Parlar	  sobre	  el	  què	  fem	  i/o	  el	  què	  hem	  fet	  o	  vàrem	  fer.	  

• Parlar sobre el què sabem, sobre què hem fet... suposa aprendre a aprendre. 
Aquest parlar significa posar l’alumnat en situació de fer observacions d’ell 
mateix i de les altres persones. Proposar a l’alumnat que refaci un procés, 
que expliciti els moments decisius... 

• Refer processos: és important l’ús de fotografies, filmacions, textos i 
documentació elaborada durant el procés. Això permet a les persones evocar 
situacions, organitzar-les i explicar-les per poder apropiar-se-les. 
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Algunes	  cites	  per	  pensar	  
 
“Creo que su preocupación técnica central será cómo crear en los jóvenes una valoración del hecho de que 
muchos  mundos son posibles, que el significado y la realidad son creados y no descubiertos, que la 
negociación es el arte de construir nuevos significados con los cuales los individuos puedan regular las 
relaciones entre sí. No será, a mi juicio, una imagen del desarrollo humano que sitúe todas las fuentes del 
cambio dentro del individuo, el niño solo. Pues si hemos aprendido algo del oscuro pasaje de la historia en 
el cual nos encontramos ahora, es que el hombre, sin duda, no es “una isla, completa en sí misma”, sino 
una parte de la cultura que hereda y luego recrea. El poder para recrear la realidad, para reinventar la 
cultura, llegaremos a admitir, es el punto donde una teoría del desarrollo debe comenzar su discusión 
sobre la mente.”(BRUNER, 1986) 
 
“Sabem com canviar l’escola pero no ho fem” (Hernández, 2012), les darreres 
reformes educatives no entren en les pràctiques docents de què i com ensenyar 
(Pérez Gómez, 2012); per si això fos poc, la reforma educativa del ministre Wert: 	  
 “implica una renuncia a los aspectos más positivos del sistema educativo que, con grandes 
dificultades y no pocos esfuerzos, hemos venido construyendo desde el inicio de la  democracia. 
Y también y sobre todo, porque no es la dirección en la que miran los sistemas educativos que 
tratan de  hacer  frente a los desafíos y  retos  de  la sociedad actual, sino más bien los que se 
resisten a afrontarlos, e incluso a verlos, refugiándose en la vuelta al pasado y tratando de 
recuperar fórmulas obsoletas ya  superadas que carecen totalmente de sentido en el mundo actual.” 
(Coll, 2012)  
	  
“Desde el punto de vista educativo, la sobrecarga de contenidos en la Educación Básica tiene 
implicaciones muy negativas. La presión sobre el profesorado, teóricamente responsable de enseñar la 
totalidad de los contenidos incluidos en el currículo, se hace insoportable. La presión sobre los alumnos, 
obligados a “aprender” cantidades considerables de contenidos a los que no consiguen atribuir sentido, no 
es menor. La exigencia de “cubrir” los programas lleva a primar la cantidad de lo que “se ve” o se 
trabaja en el aula por encima de su asimilación y apropiación comprensivas. Unos programas 
sobrecargados son el caldo de cultivo de metodologías de enseñanza puramente transmisivas y uno de los 
principales obstáculos para la realización de aprendizajes reflexivos, funcionales y significativos.” 
(COLL, 2004) 
 
The Finland Phenomenon - El Sistema Educativo Finlandés  
. Tony Wagner 
http://www.youtube.com/watch?v=yRMWcsqnsmY&feature=g-hist 
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Imatges	  i	  quadres	  
	  
Pàgina	  3	  
Alumnes	  de	  tercer	  de	  primària	  propossant	  al	  seu	  grup	  una	  recerca	  sobre	  l’estructura	  de	  
la	  Terra,	  a	  partir	  de	  la	  notícia	  d’un	  terratrèmol	  al	  Nord	  d’Àfrica	  que	  va	  impacta	  a	  una	  
alumna.	  
	  
Pàgina	  5	  
Peter	   Paul	   Rubens	   of	   Kronos	   devouring	   one	   of	   his	   children,	   Poseidon.	   (Source:	  
http://en.wikipedia.org/wiki/Cronus)	  
	  
Pàgina	  7	  
Document	  que	  aporten	  dos	  alumnes	  de	  quart	  de	  primària	  per	  perticipar	  en	  la	  discussió	  
sobre	  quants	  diners	  pensa	  recollir	  la	  seva	  classe,	  per	  ajudar	  als	  damnificats	  del	  sunami	  
del	  sud	  est	  assiàtic.	  
	  
Pàgina	  7	  
Quadres	  que	  la	  Angèlica	  Sàtiro	  sempre	  penja	  en	  el	  lloc	  on	  un	  grup	  es	  diposa	  a	  generar	  
idees.	  
	  
Pàgina	  9	  
Part	  del	  procés	  de	  trobar	  resposta	  a	  la	  pregunta:	  “En	  quines	  condicions	  apareixen	  fongs?	  
Una	  alumna	  de	  tercer	  mira	  mostres	  de	  fongs	  amb	  la	  lupa	  binocular.	  
	  
Pàgina	  10	  
The	  emerging	  science	  of	  ‘collective	  intelligence’	  —	  and	  the	  rise	  of	  the	  global	  brain	  
http://io9.com/5962914	  
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Pàgina	  11	  
Esquema	  inspirat	  en	  un	  de	  Chris	  Langton	  (The	  Santa	  Fe	  Institute),	  aparegut	  a	  la	  reista	  
Hebrew,	  1995	  
	  
Pàgina	  13	  
Alumnes	  de	  CM,	  realitzant	  un	  “congrés”	  per	  determinar	  en	  quines	  condicions	  apareixen	  
fongs.	  
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