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¡\ards Masó (1890-1953}
De leducació gairebé només ens n'arriben les males noticies. Es parla denormes bosses de fracás escolar, d'un augmenc espectacular de la violencia i
lagressivícac, de la manca d'urbanica: i de
civilirac de les noves generacions. de la
mala educació de moles anuncis publicitaris i d'algunes series de televisió, de les
vacances allargassades deis mescres, de
lescassecac de places publiques per ais
infanus mes petics, de la permanencia
deis barracots pretesament provisionals,
del fracás de les políciques d'integració
social, del creixement de l'analfabetisme
funcional, deis baixos indexs de lectura,
deis processos de guecització d'alguns
barris i escoles, del desconeixement
generalitzat de llengües escrangeres, del
cácala que es parla i del que no es parla,
de la inadequació del sistema educatiu al
mercat de treball... i aixi fins que el cor
ensdiguiproul
Aquesta, pero, no és pas la realitat de
leducació. La realitat és que gairebé tots
estem immersos en processos educatius,
gairebé tots aprenem, amb ajut o sense
de manera intencionada, coneixements i
maneres de fer. La realitat és que, per a la
majoria de catalans, la formado és una
tasca perfeccamenc normalitzada, raonablement reeixida i sovint engrescadora.
Mai com ara haviem estat consciencs del
valor de l'educació, de l'abasc del potencial educador deis mitjans de comunicado, de les ciutats i de la cultura popular.
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de la necessicac de seleccionar adequada-

mar una cosa que ja preexisteix), els

del segle passat, o la substitució de les

rnent la culiura a cransmetre davaní la

movimentsde renovació pedagógica, de

venerables enddopédies pels nous Ilibres

inabascabilitac de la prodúcelo cultural, de

tanta tradició a casa nostra. han fet seu

anomenats de consulta, sovint van servir

la importancia de seguir aprenenc duran:

el concepte d'innovació i no cal -crec-

per seguir fent el mateix de sempre amb

tota la vida, que les incelligéncies son

donar-hi mes voltes. Només fer avinenc

uns suports mes atractius. El mateix

múltiples i les persones mole mes que

que léducació és un tren en inarxa que

podría passar -depén de com es faci-

caps. La vericac és que, es digui el que es

no pot estar massa cemps acurat a l'esta-

amb el procés d'informaticzació deis cen-

digui, tenim el millor sistema educaciu si

ció, una casa habitada que només

tres educatius o amb la mercantilització

ens el mirem amb un mínim de perspec-

admet reformes parcials, renovacions

de les sortides i estades de colónies. La

tiva histórica, els millors professionals i les

localitzades, perqué la gent que hi habita

innovado educativa és sempre un canvi

n^illors instal-lacions. La vericat és que

no pot pas ser-ne foragitada.

substancia una modificado d'algun ele-

'anomenada educado social la que es

Ara, una innovació educativa no és

dona I es viu fora de les aules, ha experi-

ment rellevant de l'acció educativa.

el mateix que una reforma de lénsenya-

Jaume Carbondl(l) defineix la inno-

mentar aquests darrers anys un creixe-

menr. sobretot per les dimensions: una

vació educativa de la manera següent: és

tnent, ínsundent, pero impressionanc

reforma és un canvi estructural, de tot el

un conjunt d'intervencions i processos

(estem parlanc de gent gran, de lleure,

sistema; en canvi, la innovació se cir-

que, de manera intencionada i sistemáti-

daduks, de treballadors, de discapacitats,

cumscriu a un ámbit mes pecit: una aula,

de marginacs, de malaics...). És en aquesi
context que podem parlar d'innovacJons
educarives.

un centre, un poblé, una ciutat... També
perqué la iniciativa de les reformes
><

correspon al poder, ais dirigents, ais
innovacions sorgeix de la base, directament deis mateixos implicats.

Comencem aclanni: alguns conceptes.

Tampoc no és sinónim de moder-

«Innovació educativa» és la nova mane-

nitzadó, de posada al dia. Modernitzar

ta de referir-nos al que tradicionalment

una empresa vol dir substituir l'aparellat-

nem anomenat renovació pedagógica,

ge obsolet, donar enerada a nous pro-

aquell esfon; de professionals i altres per-

ductes i formes, renovar la imacge o sen-

sones per millorar l'educadó, en tant que

zillament sintonitzar amb els gustos del

serve! públic per a tots, no pas com un

moment, Pero la modernització, tot i ser

producte mes del mercar, que sbfereix a

necessária, no és pas garantía d'innova-

qtiipuguiivulguiadquirir-lo.

ció. L'arribada de la televisió i del vídeo a

Si bé és cert que ecimológicament

les escoles va representar, a la práctica,

tío signifiquen el mateix (innovar és crear

canvis molt poc substantius en si matei-

del no-res; en canvl renovar és transfor-

xos. L'allau de fitxes, a la década deis 70

1
1

Lo aventuro
de innovor
€1 cambio en lo escuela

experts. mentre que la iniciativa de les
INNOVACIÓ EDUCATIVA
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adequat, la complicicat que és fruit de la
confianc^ai la receptivitat suficient.
Les innovacions educatives necessiten equips docents sólids i estables, amb
un lideratge ben definit. democrátic i
estimulant. La precarietat i la temporalitat, els plantejaments ideológics i
pedagógics massa contraposaus, les formes de gestió estrictament assembleáries, solen convertir-se en impediments
insuperables, I és que la innovació sol

Joaquim Francli (1944-1987).

comportar un cerc risc, a vegades suposa
fins i tüt una cerca transgressió, i un

ca, miren de modificar acticuds, idees,

N o TOTS ELS CANVIS SON INNOVACIONS

ancoratge segur i una direcció potent
procuren un bálsam i un tremp albora

concingucs i practiques pedagógiques i

vivificants i tranquiflitzadors.

d'introduir nous projecces, programes,

Per poder ser considerats innovacions,

macenals curriculars, escratégies d'ense-

els canvis en educació han d'aplegar un

Les innovadons educatives dema-

nyamenc i aprenentacge i noves formes

bon grapat de característiques, algunes

nen un ambient de benescar i confianza

d'organiczació i gestió de la vida de les

de les quals son aqüestes:

enere els educadors, unes reiacions inter-

institucions educacives.

Les innovacions educatives no son

personals positives i sinceres i una comu-

Es cracta duna definició volguda-

experiéncies puntuáis, ni experiments

nicació fluida i intensa. La possibilitat de

menc llarga i poliédnca, com escau a un

sobtats, sino processos lents i costosos,

compartir moments i situacions mes

concepce complex i que vol incloure rea-

proj'ectes que es van polint amb la prác-

enllá de la feina estricta son un simpto-

licacs mole diverses, Fer una innovació

tica, iniciatives que volen conservar el

educativa vol dir, dones, voluncat de

bo, sense renunciar al que és millorable.

canvi, de millora, de fer fron: ais proble-

Els seus efectes, per tant, no son imme-

mes i a les inércies, de fer una educació de

diats, ni espectaculars, sinó que es

mes qualicac. Les innovacions educacives

comencen a percebre a mig termini, en

no son accions esponcánies, ni casuals, ni

l'exercici Iliure i pie de la ciutadania.

episódiques, sino que impliquen planifi-

Les innovacions educatives han de

cado, claredat en els objectius i previsto

ser pensades, gestionades i realitzades

de les conseqüéncies que es podrien deri-

pels mateixos professionals implicats, de

var deis canvis proposats- La innovació

manera autónoma i conscient. Si la inicia-

educativa pot afectar qualsevot deis ele-

tiva és externa i els participants no la fan

ments que ¡ntervenen en l'acte educatiu:

seva, assistirem probablement a un pro-

unes vegades son elements molt visibles

cés de modernització, o a simples canvis

[materials, continguts, técniques, méto-

estétics o de llenguatge. Les innovacions,

des...}, d'akres son canvis mes subtiis i

precisament perqué operen a niveil

poden afectar alió que s'anomena el

micro, necessiten l'acord i la participado

curriculum ocal: (alió que es fa de mane-

activa deis qui les han d'aplicar i viure. A

ra mes o menys automática i rutinaria,

les Administracions, els pertoca d'assegu-

sense ser-ne massa conscient), o mes ide-

rar les condicions laboráis, materials i polí-

ológics, si fan referencia a planiejaments

ciques que les facin possibles. A l'entorn

mésglobalsodefons.

mes immediat, ti correspon dbferir lescalf

Anioni Haliihiiiy^i (IH46-l'f !ñ).
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ma revelador; el bon humor i la ironía
amable solen ser bons recursos per
superar els inevicables con filetes.
Les innovacions educacives pressuposen una cultura de centre, un ambient
singular, un sentiment de pertinen^a, una
identitai: compartida. íeta d'históna en
comü i d'histónes singulars, de ritus i festes, d'hábits i rutines, de símbols \ de
paraules. Aquesta cultura de centre, que
es palpa encara que cosci de descriure,
teixida amb fils de mil colors, sol teñir
una potencia extraordinaria que és mole
i^és que la suma d'individualitacs i és
capac; de transformar les persones i de fer
Tealitat accions impensables sense aquesta atmosfera, que condiciona i embriaga.
Les innovacions educacives, en ñ, han
d'acabar institucionalitzant-se, és a dir, han
de passar aformarpart de la vida quotidiana deis centres, d'alguna manera han
de dissoldre's, han de deixar de ser-ne, Les
innovacions, per anar bé, han de ser viscudes amb intensitac, pero cambé han de ser
reflexionades amb profunditat i distanciament i han de ser avaluades amb rigor.(2)

TRADICIÓ, ESPAIS I ESCENARIS

La innovació educativa té una riquissima
historia, a casa nostra i a fora, una cradició massa oblidada enmig de la faramalla
de tecnicismes, imatges i aparells, pero
pue, malgrat tot, manté una solidesa i
una eficacia contrastada i una actuaiitat
sorprenent. Pariem d'Anconi Balmanya
(1846-191S), mestre d'Espolla durant
mes de quaranta anys, model de pedagogía activa i de dinamització cultural
d'un poblé; de Narcis Masó (1890-1933),
impulsor de l'efímera Escola de S'Agaró,
un pensionat de primera categoría, fidel
seguidor del moviment d'Escola Nova i
entusiasta promotor de l'escoltisme;

Lcm-¡t::o Mihwi í 192.^-1967).

dAdela Traycer (1S74-19Ó8), introductora del métode Montessori a Catalunya i
recreadora de la pedagogía musical de
jacques Dalcroze; de loaquim Franch
(1944-1987). educador en el lleure, animador de grups désplai, mestre aucogescionari, renovador de l'escoltisme gestor
cultural i pionerde léducació ambiental.
I si sortim a fora la lllsta es faria inacabable. Esmentem-ne, pero, quatre
figures senyeres: John Dev^'ey (18591952), pedagog nord-americá. impulsor
de l'aprenencatge a través de lexperiéncia I de la vivencia de la democracia a
leseóla; Célestin Freinet [1896-1966),
mestre francés, probablement el pedagog mes influent entre els educadors
catalans, amb una oriencació clarament

integradora i un aplec de cécniques i
recursos per afavorir un aprenentacge
mes significatiu i autónom; Lorenzo
Milaní (1923-1967), capellá italiá, obsessionat per lluitar contra el fracás escolar
deis mes pobres i promotor de I us permanent de l'actualitat i deis micjans de
comunicado com a eina insubstituible
d'aprenentatge per a la vida; i Paulo Freiré (1921-1997), pedagog brasiler, amb la
seva aposta peí diálegcom a eina básica
de formado i per léducació com a instrument de transformado social i de ciutadania, mestre de la indignació i de
lésperan(;a, deis opnmits i de la llibertat,
de léducació com a acte d amor.
Hi ha Ibpinió bastant generalitzada
que les innovadons educatives només
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son possibles en els espais menys regulacs
(llars d'infancs, per exempie), en els centres on hi ha poca pressió social (les escoles d'adults) o en aquells sectors que no
han viscut canvis estructuráis imporcants,
És ben veritat que lautonomia real, la flexibilicat i la serenor son, a pnori, condicions favorables per iniciar processos
innovadors, pero també és cerc que toes
els centres educatius compten amb
potencial innovador, que la manca de
pressió pot afavorir la inercia i que els problemes estimulen el pensament creatiu.
En to: cas, si que hi ha uns escenaris
privilegiacs per a la innovado educativa.
Un deis mes clars és la práctica de la
democracia, la potenciado del diáfeg i la
participado com a eines principáis deducació de la ciutadania. la vivencia de la
democracia com a forma de gestionar Íes
relacions personáis, els projecces coMectius i els conñictes. Un altre és la preocu-
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(de les ¡ntel-ligéncies, de les emocions, de!

ajudar a créixer els ciutadans, la voluntat

eos, de lésperic), per potenciar totes les

de pnoriczar els coneixemencs mes for-

capacitats deis aprenents, per leducació

matius. inclusius i transíeribles, el delit per

de cots, és a dir, per a|udar mes els qui

Fer una educació mes adaptada a les

teñen mes necessitats, compensant amb

necessitats canviancs del context i ais

temps i recursos els qui parteixen en con-

requeriment d'unes persones i d'una

dicions d'inferioritat i corren mes nsc de

societat cada cop mes complexa i plural.

no sortir-se'n, fent de l'educació un instru-

La reflexió i la creació de nous inscru-

ment real de democratització i de justicia

ments i recursos didáctics per aconseguir

social i no de legitimado de les desigual-

un aprenentatge mésactiu i durador, mes

tats dbrigen. Una obertura cap al cerntori,

funcional i alhora mes global i compren-

un diáleg enriquidor amb les families i

siu; lejíperimencació de técniques, méto-

amb les insricudons socials i culturáis,

des I estratégies per fer els educands mes

amb léntorn natural i huma mes proper,

autónoms i mes capados d'aprendre al

perqué leducació no és patrimoni de

llarg de toca la vida i de viure la cultura.

leseóla I la formació de les persones és

L'aposta aferrissada per l'educació integral

fruit de múltiples influencies.

P.nih

l-rnrr{l92l-¡997).

•f-|í,r.visi A 1)1 t i i u o N A •» M ' I M . ^ifi ( , i . N n í - i iiiui.H ano;, *• 57

DOSSICR

Les innovacions educatives, aquests
petics rresors amagats, son una de les
millors maneres de donar compliment
ais quatre grans pilars que, segons els
experts, soscenen i donen sentit a léducació{'^): aprendre a conéixer, és a dir, a
comprendre el món; aprendre a fer, és a
dir, a ser compecent (una mena de barrela que combina la qualificació técnica, les
habilitats socials, l'apcitud per treballar en
equip i la capacitat d'iniciativa); aprendre
a viure amb els altres, és a dir, a dialogar 1
a incercanviar arguments. a resoldre els
conñictes de manera pacifica, a conéixer
els altres 1 a un mateix, a teñir una visió
mes justa i ajustada del món; i aprendre a
ser, és a dir, a gaudir d'un desenvolupament integral i harmónic,aser Iliures.
Xavier Besalú és. profi-ssor lie PcdiJtio^iin
ik-hi ['í(ri'(T.viri?í ríe Giroim

r —'
Ccícatii, !-min-i

(IH96-1966).

TRESORS AMACATS

U Comissió Internacional sobre Educació per al segle XXI, presidida per J.
Delors(3), va titular el seu Informe per a
la UNESCO d'una manera poc precisa,
pero mole suggeridora: «Educado: hi ha
un cresor amagat a dins»- Dones bé, cal
que ens convencem que a les escoles,
insticüts, centres i institucions educatives
de casa noscra hi ha un potencial i unes
realitats d'una qualicat i una exceHéncia
acreditades. Moltes son desconegudes:
una mica perqué els educadors son gene
discreta i no están gaire disposacs a
entrar en la cultura de la publicicat,
i'autopromoció. Una mica també per-

qué els tresors ñoreixen en llocs i ámbits
humiis, públics, de toes, i cenen una aversió innata a la competitivitat. Una mica
perqué aquests tresors son frágils i costa
mole de crear-los, fer-los créixer 1 mantenir-lo5, i molt poc de malmenar-los.
Pero que restin amagats no vol dir
que no existeixin 1 que no necessitin
léscalf i el reconeixement de la societat a
qui serveixen. Si, l'educació gironina
conté molts petits tresors, que passen
desapercebuts per a la ciutadania, pero
que iluminen la consciéncia de moltes
persones; tresors que tenim Ibbligació
de conservar 1 de multiplicar, perqué son
el caliu d'una vida present i futura mes
humana i mes plena.

(!)), Carbonell, 2001. ta aveniura de ¡nnoi/ar El camb o en la eííuela, Morata. Madrití
(2) Un exemple d'aquesi «fotí; és visible en el llibre
collecciu, L'Aulet,una reflexió educativa. 2003, CEIP
t'Aulet.Celrá
(3) |. Delors, 1996, Educació; hi ha un cresoí amagac a
dins Centre UNESCO, Barcelona
í'()l,Delors,obraci:ada.

