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Propostes de la sessió 3:
ü En educació és ú3l adoptar una perspec3va sistèmica i ecològica
del conjunt de les relacions que s’estableixen tant a nivell d’aula,
de centre, de marc ins3tucional i social. Aquest enfocament ajuda
a entendre millor els signiﬁcats relacionals, els obstacles a les
innovacions i els canvis, però també les oportunitats d’inﬂuència
que ens ofereixen les contradiccions i els problemes no resolts en
una determinada organització o grup humà.
ü L’escola ha de construir i3neraris d’aprenentatge basats en la
personalització i la diversiﬁcació.
ü El sistema educa3u ha d’incidir més en la totalitat d’aspectes
socials així com els que afecten la sostenibilitat i el medi ambient.
Cal que ho faci a par3r dels mateixos fets reals i contextuals.
L’escola ha d’optar per a la transformació compromesa i no per
una acrí3ca reproducció social. Caldrà fer-ho des dels propis
con3nguts i mitjançant projectes globalitzadors.
ü Hem de canviar o transformar el sistema educa3u perquè l’actual
genera un percentatge de fracàs que no és sostenible, donat que
cal formar els ciutadans amb aquelles competències
imprescindibles per a la seva vida personal, social i laboral.
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La transformació de la formació del professorat passa, en part, per
assumir que determinats poders actuals lligats a la docència, per
exemple l’avaluació sancionadora o classiﬁcatòria, s’hauran de cedir
en beneﬁci de l’alumnat, d’una personalització efec3va i de la docència
compar3da en equip (distribució del poder docent).
L’escola ha de mantenir un equilibri entre ser capdavantera amb la
tecnologia i els avenços de tot 3pus i, alhora, saber mantenir una bona
biblioteca, incen3var lectures claus, oferir el pensament ﬁlosòﬁc,
crí3c... i també saber escoltar l’altre, fomentar l’expressió oral i
comunica3va per aconseguir una formació integral.
El canvi de paradigma educa3u s’ha de fer amb molta tranquil·litat, a
poc a poc, davant d’un entorn que conUnuament et provoca que hagis
de pensar. Educar en l’esperit crí3c és treballar-ho de manera
sistemà3ca, mitjançant tots els àmbits del coneixement i des de totes
les dimensions personals i socials, de len3tud.
A la ﬁ els ciutadans hauran de saber entendre i interpretar totes les
situacions i saber actuar en conseqüència i des d’una dimensió è3ca.
L’educació ha de capacitar l’alumnat per a disposar d’eines que li
perme3n aprendre davant de qualsevol circumstància. I per això no és
tan fonamental aprendre determinats con3nguts sinó com aplicar-los
en situacions canviants, a manera com es fa en robò3ca o
programació.
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ü Un projecte educa3u ha de ser un pacte entre
famílies, professionals de l’educació i societat perquè
educar per a la democràcia també és això. Hem
d’escollir i pactar quina interpretació del món volem
assumir.
ü Una de les principals ﬁnalitats de l’escola és que tot
alumne, quan acabi la seva escolarització pugui tenir
una resposta convincent a la pregunta de “qui sóc”. El
gran poder de transformació de l’educació és
aconseguir que la persona prengui consciència de qui
és, de la seva subjec3vitat, de la força que tenen les
idees.
ü Ens cal un model d’escola que doni resposta ﬁns als
18 anys, amb models diferents d’escola però per a
tothom. Una escola que impulsi persones amb una
ac3tud favorable per a l’aprenentatge permanent,
per a tot 3pus d’aprenentatge.
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ü Ens cal reforçar la metacognició de l’alumnat. Poder
obtenir la consciència del que s’aprèn i del que et falta per
aprendre i, també, perquè no ho has après així com
perquè et serveix el que has après.
ü El sistema escola, curricular, avaluador cal orientar-lo
envers un model estrictament produc'vista, sinó que
con3ngui elements perquè les persones puguin exercir
una anàlisi crí3ca del model produc3u on han d’inserir-se.
ü L’educació ha de contribuir a desvetllar la transcendència
pròpia de l’ésser humà, una dimensió integral de la
persona i no estrictament sotmesa als models socials i
produc3us imperants.
ü La transformació de l’escola ha d’implicar la comunitat
escolar però alhora les famílies i el conjunt de la societat.
Els tres elements han de veure la necessitat del canvi i
cadascun des del seu nivell i ritme afavorir els processos
de transformació. Per això el diàleg constant entre els tres
elements és indefugible.

Qües3ons a debatre
Con3nuació

ü Cal repensar el què estem ensenyant (currículum) i la manera
en què ho estem fent (metodologies, espais, temps, 3pus de
docència, 3pus d’agrupament de l’alumnat, espais de
tutorització, etc.).
ü La tecnologia és imprescindible en la resposta als desaﬁaments
del futur però no cons3tueix la totalitat de la resposta.
ü Passió per la docència, anàlisi crí3ca constant de l’actuació
professional, treball en equip i centre que acompanyi.
ü Reinventar les organitzacions, estar disposat a perdre poder i
reestructurar les organitzacions educa3ves.
ü Quin 3pus de país volem i, en conseqüència, quin 3pus de
ciutadà volem formar (decisions de polí3ca educa3va).
ü El model actual no desperta l’entusiasme per aprendre dels
alumnes. Haurien de percebre en l’aprenentatge una eina per a
poder viure.
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