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Fer escola al segle XXI                                        
La nostra, la de sempre?

Escola Arrels                                                                                               
Enric Queralt i Catà
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John Elliott

…”avui la societat és ahistòrica, ergo manipulable”

La Vanguardia 16.02.2010- Enric Queralt i Catà-
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D’on venim?
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Joan Pinilla

Això de la infància no té ni un segle
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Fins fa 4 dies les dones lectores estaven mal vistes

Les xiquetes, i les dones, no fa tant que poden llegir
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A l’Anglaterra del segle XIX

"El feminisme va sorgir quan uns dona va aprendre a llegir". Marie von 
Ebner-Escenbach (1830-1916), novel.lista.



1886

Rafael Montoro (diputat cubà a Madrid) va presentar un 
projecte d'igualtat de drets polítics amb la metròpoli i     

va obtenir disset vots, contra 217. 

Aquell any, Espanya va abolir l'esclavitud, com 
reclamaven els insurrectes. Va ser l'últim país europeu a 

fer-ho.
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Per “aquí”
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El nostre “abans”

60%
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C
laudio M

oyano
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“Els padres”                                                           
(col·legi religiós de Reus, 1910)

L’analfabetisme a Espanya rondava el 60%.                                                              

Els càstigs físics no es van prohibir fins l’any 1985.
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Però aquí anàvem fent...

“La força de les nostres idees la mesurarà el temps”

- Consell de Pedagogia

- Butlletí de mestres

- Escola Normal de mestres

- Escola de bibliotecàries (Eugeni 

- d’Ors i Jordi Rubió)

100                  
anys!
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Carrers? Aigua corrent? Lavabos?
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http://www.poblesdecatalunya.cat/fotos/normal/006749.jpeg

http://www.anycerda.org/web/imagen/1265364298.foto1.tbl_actividades.63/goday.jpg/220

Foto: RITA LAMSDORFF 

http://1.bp.blogspot.com/_L3xkMCcNpFA/S8IOr2
mlvZI/AAAAAAAAAtE/s_nhLX0_9tI/s1600/Baixer

as+escala+sm.jpg

http://mw2.google.com/mw-
panoramio/photos/medium/9514623.jpg

Un projecte col·lectiu AMBICIÓS

El “millor” per als infants!

- Enric Queralt i Catà-
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Érem un poble decidit
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Teníem un compromís ferm

http://www.todocoleccion.net

Biblioteca de Les Borges Blanques
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www.bibliotecaspublicas.es

El Vendrell
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Vam ser referents mundials

(de la Mancomunitat a la 2ª República)

http://liniahorta.comunicacio21.ca

t/

Francesc Ferrer i Guàrdia    - Eladi Homs   - Joan Bardina   - Pau Vila

Rosa Sensat   - Pere Vergés    - Artur Martorell   - Francesc Flos i Calcat

Josep E
stalella   -

M
aria M

ontessori
A
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nd
re
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http://www.brigadamixta.com/wp-content/uploads/mestres_republica.jpg
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http://www.laprimaverarepublicana.cat/

http://img98.imageshack.us/f/76017950.jpg/

http://arxiufotografic.bcn.cat/



- Enric Queralt i Catà-01/03/2016 - Enric Queralt i Catà- 21http://3.bp.blogspot.com/_3V_XZoibuZI/TCHlhiXR_BI/AAAAAAAAA84/Y_UNiVE8GFM/s1600/Ateneu+Racionalista+1935-1936.jpg
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Però hi hagué...                
una destrucció absoluta

Biblioteca de Les Borges Blanques

http://alejandrorosmateos.blogspot.com.es/
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http://recordsdeterrassa.wordpress.com

Una negra nit, de 40 anys!!
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http://recordsdeterrassa.wordpress.com

Una negra nit, de 40 anys!!
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s’admet un dèficit de 30.000 escoles

4 milions d’analfabets ”oficials”

s’iguala la xifra de places escolars de la II República

15,4% places públiques /84,6% privades

1.956

Borja de Riquer: La Vanguardia: 07.02.2010

Barcelona: 3 instituts d’ensenyament secundari
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http://www.pira.altanet.org/destaquem2.php

Fins els anys cinquanta no es fan escoles noves



De 1939 al 1970 no es fa cap Llei d’Educació!

Hi ha persones de més de 52 anys només van 
anar TRES ANYS a l’escola

La LGE (EGB) no s’acaba d’implantar, del 
tot, fins el 1978.

Fins aquest any no hi ha una “cadira per a 
cada alumne”

La LOGSE no s’acaba d’implantar fins el 2008

01/03/2016 27



Anem una generació i mitja per darrera

Venim de MOLT avall!!

35 anys!!
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On som?



01/03/2016 - Enric Queralt i Catà- 30

http://betanews.com/

En  quin món vivim?
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http://www.elliottwave.com/images/products/gmp/gmp_more_info.gif

Globalització i mundialització
Dominat per l’economia i el comerç.
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http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-money-earth-global-economy-image4609197

i els altres 200?

Decideixen molt pocs
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Només 10% del diner que “belluga” 

és d’economia productiva
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Manen els diners
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Tibet: 90% llacs salats del món

Per què no és notícia?

-Enric Queralt i Catà-



Què serà notícia i què no ho serà

Decideixen molt pocs

3
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http://dades.grupnaciodigital.com/

Moviments migratoris massius
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Il·legals?
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http://collectiuimes.com/

Diversitat multicultural i multilingüe
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Canvis en l’estructura del mercat de treball 
(precarietat, mobilitat, sector serveis)



Manuel Castells, 2002
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Internet no és una energia més; és 

realment l’equivalent al que va ser 

primer la màquina de vapor i després 

el motor elèctric  en el conjunt de la 

revolució industrial. 



Cada vegada més

http://www.catdialeg.cat/

http://images.ara.cat/
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Ets el que tens!                                                             

Ets el que compres?

Trànsit d’una economia de consum a una 
societat de consum.
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Ets el que viatges?
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USA: mòbil abans dels vuit anys?

2008 5.100.000

2012                 10.000.000
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USA: Màrqueting infantil

3.000 anuncis diaris

700.000.000 $/any



- Enric Queralt i Catà-
01/03/2016 47

2009:Terratrèmol de Xile

7.500 milions de $



- Enric Queralt i Catà-
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- “Apunta’t al moving”

- “Amb el carnet jove no pares mai”

- ”Emporta’t de franc el pac jove”

Ho vols? Ho tens!

Adolescents fins els 25?
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Els adolescents gasten quatre 

vegades més que la seva assignació 

mensual en roba, 

aliments i tecnologia



- Enric Queralt i Catà-
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- Famílies?

- Institucions escolars? 

- Món laboral?

Mitjans de comunicació, tecnologia,   

publicitat i la xarxa
01/03/2016 50

Canvis dels agents educatius                         
Qui educa?
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A. Puigverd:“Cae el techo de la escuela”

La Vanguardia: 19.03.2010

- Manen les emocions i l’instint

- L’important és l’immediat: no cal pensar i 
reflexionar

- Passar-s’ho bé és  + important que saber
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Només “eduquen” la canalla?

http://www.selfimagen.com/blog/wp-
content/img/tips/armario%20de%20ba%C3%B1o.JPGhttp://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.culto4x4.es/wp-content/uploads/2007/11/audi_q7-revision.jpg&imgrefurl=http://www.culto4x4.es/general/audi-q7-a-revision-por-fallo-en-el-

porton/&usg=__4XMPWHiGtDfS33GVbsIvxvh5Jao=&h=600&w=800&sz=71&hl=ca&start=19&um=1&itbs=1&tbnid=cNbD4K4FinaWRM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Daudi%2B4x4%26start%3D18%26um%3D1%26hl%
3Dca%26sa%3DN%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
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on has anat de “vacances”?
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- Han afeblit la “cultura de treball” catalana

- Ha qüestionat la relació entre esforç continuat i millora social

- Ens ha fet intolerants a la frustració i a l’espera

- Ha divinitzat la immediatesa i la novetat

- Ha alterat les relacions entre fills i pares, entre alumnes i 
mestres i entre famílies i escoles

15/20 anys de creixement especulatiu



- Enric Queralt i Catà-

Formació de la població adulta

01/03/2016 55

Bàsica Secundària Universitat

1998 69% 10% 20%

2008 49% 22% 29%

29%

28%

11%
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- 1998 : 29,6 %
- 2003: 31,6 % (UE: 16,4%)
- 2008: 31,9% (UE-27:14,9) 
- 2013: 23,5% (27 %♂ 19,9%♀) (UE-27:11,9) 
- 2014: 21,9% (EU: 12)

Font: Labour Force Survey – Eurostat 2015

Abandonament escolar
(Joves de 18 a 24)



01/03/2016 Enric Queralt i Catà 57



01/03/2016 58

Catalunya Unió europea

Universitària

FP / batxillerat

Bàsica o 
sense formació

35-407% 30-36,8%

20-25% 45-50%

40-45% 20-25%

Formació del mercat de treball

- Enric Queralt i Catà-
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Formació professional

- Atur 15 punts per sota mitjana

- 87,4 % tenen feina a l’any

- 94% troben feina relacionada amb estudis

- 93,2 % > salari brut mitjà (22.100,86 euros)

El Punt 28.06.2010- Enric Queralt i Catà-
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3-24.CAT. 21.04.10

134 milions d'euros en programes d'inserció de 
joves a l'atur i sense estudis

Els joves són el col·lectiu que més nota l'atur
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Enaltiment del narcisisme i de la cultura de 
l’espectacle

01/03/2016 -EQC- 61

Addictes a les xarxes socials o als reality shows



Federico Mayor Zaragoza

Ens tenen permanentment distrets i amenaçats.

UAB 11.07.2010
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www.mohanbabuk.com 
01/03/2016 - Enric Queralt i Catà- 63

Milions de vacunes G.A. 6 morts a la Xina 



01/03/2016
- Enric Queralt i Catà-
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Dick Cheney

Vicepresident dels Estats Units durant el mandat de George W. Bush    
(2001-2009)

http://commons.wikimedia.org/
FEMA - 30484 - Portrait of Dick Cheney.jpg



Vaques boges
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Mosquit zika
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El coneixement caduca

Aprendre i desaprendre

Desenvolupament exponencial de la ciència

01/03/2016 - Enric Queralt i Catà- 66



- Enric Queralt i Catà-
01/03/2016 67

Generació exponencial de coneixement

Qui recorda els darrers Premis Nobel?



- SGLIP -

Kazuhito Yokoi

“La nova societat de la robòtica de consum 

arribarà la pròxima dècada i s’hi podran 

adquirir tota mena de robots a preus 

assequibles”

Institut de sistemes d’investigació d’intel·ligència 

de l’institut de ciència i tecnologia avançada del Japó

Avui 01.04.2010

01/03/2016 - Enric Queralt i Catà- 68



Nano robòtica

01/03/2016 - Enric Queralt i Catà- 69
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http://i.telegraph.co.uk/

Recordar

Comptar i fer càlculs

Aplicar fórmules

Emmagatzemar informació

Les màquines són millors que nosaltres...

01/03/2016 - Enric Queralt i Catà- 70
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www.pececitoraton.blogspot.comhttp://www.e2s.cat

01/03/2016 Enric Queralt i Catà 71

Baixa la natalitat

- Fa 30 anys: "els que Déu vulgui" o "els que vinguin". 

- Ara: "amb un n'hi ha prou“

- Els més agosarats: la "parelleta". 

- S'imposa la tendència al fill únic. 

- INE: 57% de les dones que ja han estat mares rebutgen 

la possibilitat de tenir més descendència.
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Fills per família

http://biciatscardedeu.blogspot.com

- Són un bé és escàs, i cal protegir-lo

- Les famílies giren entorn dels fills, d’una manera 
exagerada

- Estan vigilats, sobreprotegits i pressionats fins al punt 
que no saben què significa avorrir-se, pensar o perdre el 
temps. 
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- Han de saber llegir, escriure i calcular abans que els altres.

- Se’ls compren jocs electrònics perquè exercitin la memòria i 

les capacitats. 

- Han de ser els millors músics, esportistes, lectors...

- Han de parlar, aviat, diversos idiomes 

Pateixen una gran pressió dels adults
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èxit acadèmic

èxit laboral

èxit personal èxit social

Es demana molt als infants

Seran millors?

Anglès per a nens a partir d’1 any!



L’excés de protecció:
- Empobreix el cervell dels infants. 
- Atrofia les seves capacitats.
- Els torna més vulnerables i passius.

http://www.lavanguardia.com/encatala/20160220/302294583753/boris-cyrulnik-teoria-
de-la-resiliencia.html

Boris Cyrulnik
Neuropsiquiatre i psicoanalista francès

La sobreprotecció no és protecció

01/03/2016 - Enric Queralt i Catà- 75



Un exemple...

Comencem abans que ningú!

Hi dediquem més temps que ningú!

Què deixem de fer?

Hi arribem millor?

Hi arribem abans?

Per què?

01/03/2016 - Enric Queralt i Catà- 76
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http://1.bp.blogspot.com/_Q5JuuNVKKDM/S0xbXAne8wI/AAAAAAAAAKM/6joyqeZr_vc/s320/salud%5B1%5D.mental.ni%25C3%25B1os1

Es poden justificar...

“tanta taula” i “tants fulls”

NO!
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L'estrès infantil existeix!!
(Origen: àmbit familiar, escolar o social)

http://www.lukor.com

- Més freqüent entre 6è d’EP i 3r d’ESO

- Afecta per igual a nois i noies

- Símptomes: baixada de rendiment, poques ganes d’anar a 
escola i deteriorament de les relacions amb els companys i els 
professors.



- Enric Queralt i Catà-
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En una cosa hi ha acord!

01/03/2016 79

Ningú acaba d’estar satisfet amb la feina de les 
institucions educatives
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http://fotos00.diariodeibiza.es/



- Responia a les necessitats de la 2a revolució industrial (100 anys)

- Va expandir l’ensenyament primari i secundari.

- Calia una mà d’obra relativament educada per:
- Manipular la maquinària de plantes industrials

- Serveis administratius de les grans empreses

- Escales de funcionaris públics 

- Amb nivells educatius bàsics per a tothom:
- Competències mínimes en llengua i matemàtiques

- Desenvolupament de la capacitat d’autocontrol

- Planificació i rutines de treball. 

- Es creaven dos grans grups:
- Adolescents que només arribaven als mínims preestablerts.

- Estudiants que continuaven amb secundària o universitat. 

- L’economia generava feines (i salaris) proporcionals (aproximadament) a l’esforç i 
coneixements dels diferents nivells educatius.

01/03/2016 - Enric Queralt i Catà- 81

Aquesta escola ja no serveix
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Podria un metge del segle XIX treballar en un 
quiròfan del segle XXI?

http://4.bp.blogspot.com/
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Podria un metge del segle XIX treballar en un 
quiròfan del segle XXI?

http://4.bp.blogspot.com/

http://mundovoluble.blogspot.com.es/



Podria un mestre del segle XIX treballar en 
una escola del segle XXI?

01/03/2016 - Enric Queralt i Catà- 84

http://www.educapeques.com/



Podria un mestre del segle XIX treballar en 
una escola del segle XXI?
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http://www.educapeques.com/



- Enric Queralt i Catà-
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Ara mateix...

L’escola se sent impotent per donar resposta als seus 
objectius més bàsics.
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L’escola viu envoltada de paradoxes 

- Desrenposabilització social creixent davant l’educació.

- S’aboquen a l’escola totes les expectatives i totes les 
responsabilitats relacionades amb el desenvolupament i 
la socialització.

- Tota carència personal o social ha de tenir una 
connexió amb una activitat formativa real o potencial.

- Part dels coneixements que s’aprenen i s'ensenyen a les 
escoles no serveixen a la societat actual.

- Altres que si que servirien estan absents dels programes 
escolars

01/03/2016 - Enric Queralt i Catà- 87
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Fer escola avui és més complicat que mai

- Quins plans d’estudis? 

- Desprotecció, solitud

- Judicialització de la professió

- Desconcert i desmotivació de l’alumnat

- Heterogeneitat cultural i familiar
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On anem?
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No estem davant d’una època de canvis                

Estem davant d’un CANVI d’ÈPOCA!



- Qüestiona relació lineal entre educació i mercat laboral.

- Automatitza les feines rutinàries (industrials i del sector 
de serveis)

- Fa inservible l’educació bàsica tradicional (també el bat)

- Obre una bretxa profunda en la població escolar. 
- Els que acumulen tota mena de graus i postgraus universitaris per accedir 

a les feines menys amenaçades (de moment). 

- Els que no volen anar més enllà (capacitat o interès) veuen que allò que 
abans servia per aconseguir una feina adequada ara ja no ho és. 

- Aquesta realitat reforça la seva manca d’interès (i l’exclusió del mercat de 
treball). 

01/03/2016 - Enric Queralt i Catà- 91

Un canvi d’època que...



- Enric Queralt i Catà-
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Els sistemes educatius 
de tot el món, com les 

empreses, 
s’hauran d’adaptar a 

aquests canvis
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Hauran de respondre preguntes difícils

- Com han de ser les escoles?

- Quina feina han de fer els mestres?

- Memoritzar?

- Què cal aprendre? 

- Què cal ensenyar?

- Què en fem dels munts d’informació?

- Aprendre a aprendre, però també desaprendre?

- Per a quines professions cal preparar?



Què seràs quan siguis gran?
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2006 2071De què treballaran?
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http://fastfuture.com/wp-content/uploads/2010/01/sojtc_m.png

http://blogs.fco.gov.uk/roller/leach/resource/images/

2009

http://convention2020.meetingsreview.com/uploads/imagemanager/ffg.gif
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- Fabricants d’òrgans corporals (body part maker) 
- “Grangers” d’espècies transgèniques
- Gestors/consultors del benestar de la vellesa
- Cirurgians d’augment de memòria
- Especialistes en ètica de la “nova ciència” 
- Policies de modificació del clima
- Brokers de temps/corredor comercial de comptes 

de temps
- Treballadors socials de xarxes socials
- Controladors de dades-brossa
- Advocats virtuals

Majoria sector serveisLa majoria estan per crear
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Que serà una escola de “qualitat”?
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“Aquella que asseguri a tots els nens i joves 
l’adquisició de coneixements, capacitats i 
actituds necessàries per a la vida adulta”. 

Tantes respostes com persones?
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- Bon clima escolar
- Alta implicació de les famílies
- Expectatives d’autoformació (aprendre a aprendre)
- Personalització dels aprenentatges
- Cultura de l’esforç
- Gaudi per aprendre 
- Clima de disciplina escolar, compartit
- Innovació didàctica i ús de tecnologies

http://w
w

w
.oecd.org/Andreas Schleicher
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L’escola del segle XXI serà digital o no serà

01/03/2016

Ramon Barlam
101



No en podrà viure al marge
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http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/dossier/lescola-del-segle-xxi-sera-digital-o-no-sera/

103
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http://galleryhip.com/divide.html
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Haurà d’evitar la fractura digital



Hi haurà dos grups de països

Els que hauran entès tot això i els que no

- Uns garantiran la igualtat d’oportunitats, reduiran a la 
mínima expressió els índexs de fracàs escolar i 
destinaran els recursos i el pressupost que calguin per 
aconseguir el màxim nivell educatiu de la població. 

- Entre els millors indicadors per mesurar la riquesa d’un 
país hi haurà la qualitat del sistema educatiu i la inversió 
que s’hi faci.
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Noves escoles...
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http://www.oerestadgym.dk/en

L’Ørestad Gymnasium de Copenhaguen 
(Dinamarca) 

- Sense aules. 
- Espais oberts 
- Prioritzen el diàleg i l’observació. 
- Espais tipus chill-out per preparar els projectes 
- Diàriament es fan 4 mòduls en horari escolar de 8 a 16 hores. 
- Aquests mòduls sovint es canvien per projectes. 
- L’ensenyament és 100% digital.
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Institut Quest to Learn de Nova York 

- S’articula en tres projectes (Xpods).

- Combinen joc (gamification) i coneixement. 

Són matèries optatives trimestrals. 
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http://www.kunskapsskolan.se/

Escoles Kunskapsskolan
(Suècia)

- Els alumnes aprenen al seu ritme

- Es presenten als exàmens quan creuen que han assolit tots els coneixements. 

- El mètode steps (esglaons) consisteix en unitats de contingut de les 

principals quatre matèries (ciències naturals, anglès, mates i llengua sueca) 
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- Els objectius de les escoles

- Paper del mestre

- Què és un bon alumne

- Materials

- Activitats

- Horaris i assignatures

- Preguntes

- Notes

- Aules i espais d’aprenentatge

Canviaran moltes coses



Nous objectius

- Reconèixer i donar resposta a la diversitat:
- Interessos 

- Capacitats

- Ritmes

- Assegurar el desenvolupament:
- Competències bàsiques

- Gust per l’exploració

- Pensament crític

- Creativitat

- Passió per aprendre

- Habilitats de treball en grup
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Per situació familiar i per evolució personal
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Els alumnes no són “iguals”

http://blocs.xtec.cat/filoantonipousargila

Tenen intel.ligències múltiples
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Intel·ligència verbal

Gaudeixen llegint i escrivint

Són bons narradors d’històries

Es diverteixen escrivint

Els agrada escoltar
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Intel·ligència lògica-matemàtica

Els agraden les matemàtiques

Són ràpids calculant amb el cap

Tenen curiositat per les ciències

Gaudeixen amb tot allò que els repti, que els 
faci pensar

Volen entendre el per què de totes les coses
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Intel·ligència naturalista

Els interessen els animals i les plantes

Són molt bons observadors

Es poden “entretenir” mirant una pedra

Els fenòmens naturals els captiven

http://83.247.129.61
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Intel·ligència corporal-cinètica

Els agrada construir

Gaudeixen actuant

Són bons fent esports

Entenen molt bé els plànols i els mapes

Poden fer dibuixos complexos

Els agrada ballar
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Els agrada escoltar música

Tenen facilitat en tocar instruments

De seguida segueixen els ritmes

Els agrada cantar i saben moltes cançons

Intel·ligència musical
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Intel·ligència espacial-visual

Tenen una bona imaginació visual

S’ho passen bé dibuixant

Els agraden els vídeo-jocs

Saber organitzar espais

Els agraden molts els plànols (GPS)
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La seva autoestima és alta

Es coneixen a si mateixos, se saben regular

Acostumen a estar segurs del que fan

Saben què els agrada i que no

S’ho passen bé sols, tenen molts hobbies

Intel·ligència intrapersonal
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Fan amics amb facilitat

Se saben posar en el lloc dels altres, els entenen

Tenen sentiments solidaris envers els altres

Els agrada tractar amb les persones

S’ho passen bé amb gent, són bons organitzadors

Intel·ligència interpersonal



Intel·ligència emocional

Intel·ligència intrapersonal

+
Intel·ligència interpersonal 

“Capacitat de controlar i reconèixer els 
sentiments i emocions propis i dels altres i 

d’emprar aquesta informació per guiar el nostre 
pensament i les nostres accions.” 



Un compromís amb TOTS els 
alumnes
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El sistema educatiu...

Ha de preparar els alumnes per competir amb els robots en 
allò que no saben fer: crear, imaginar, aprendre, fer-se 

preguntes, adaptar-se als canvis, sentit crític

http://i.telegraph.co.uk/



Algú competent és una persona que sap 

“llegir” amb gran exactitud quin tipus de  

problema és el que se li planteja i quines són 

les estratègies que haurà d’activar per 

resoldre’l. 

(Carles Monereo , 2005)
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Aprendre a aprendre”

Iniciativa i autonomia

Simon Peres “Premi Nobel de la Pau”

Cb 7 Cb 8
01/03/2016 - Enric Queralt i Catà- 127
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- Els objectius de les escoles

- Paper del mestre

- Què és un bon alumne

- Materials

- Activitats

- Horaris i assignatures

- Preguntes

- Notes

- Aules i espais d’aprenentatge

Canviaran moltes coses
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Paper del mestre 

- -

http://www.kassblog.com/

129
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La seva feina ja no serà “explicar”
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Mestre

Adaptació de Noguerol, 2008
131
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Els mestres passaran a ser...

- Intermediaris en l’allau d’informació 

- Facilitadors d’estratègies d’autoformació 

- Organitzadors de situacions de treball 

cooperatiu

- Afavoridors de la participació
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- Els objectius de les escoles

- Paper del mestre

- Què és un bon alumne

- Materials

- Activitats

- Horaris i assignatures

- Preguntes

- Notes

- Aules i espais d’aprenentatge

Canviaran moltes coses
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Seran bons alumnes

Responsabilitat Bona conducta i disciplina

Expertesa  Fonamentada en l’experiència

Formació  Una vegada i per sempre

Aprenentatge Passiu i individual
Training and learning for competence, EU, 2002

Interdependència accions Seqüencial

Tinguin iniciativa

Resolguin problemes

Es formin al llarg de tota la vida

Treballin en xarxa

Actius i  d’autoaprenguin
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La paraula dels alumnes cada vegada tindrà 
més importància

01/03/2016 135



L’escola serà la casa de la paraula i de la 
reflexió

Josep M. Terricabras
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Mestre

Adaptat d’A. Noguerol, 2008



https://www.marxists.org

L.S. Vigotski

“Pensament i llenguatge”

La relació entre pensament i paraula no és un 

fet sinó un procés, un anar i venir continuat del 

pensament a la paraula i de la paraula al 

pensament. El pensament no s’expressa 

simplement en paraules, sinó que existeix a 

través d’elles.

01/03/2016 - EQC - 138



Els límits del meu llenguatge són 

els límits del meu món.

L. Wittgenstein
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National Training Laboratories Institute, Bethel, Maine, USA. Adap. Roser Canals 

5 % 

10 % 

20 % 

30 % 

50 % 

75 % 

90 % 

% de record al cap de 15 dies

Si s’escolta 

Si es llegeix 

Si s’escolta i es veu 

Si hi ha una demostració 

Si es discuteix i es debat 

Si es fa (resolució problema)

Si s’explica a un altre 
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Aula de Ciències 
Escola Sant 

Salvador
a XTECBlocs

Ho prepareu i demà ens ho expliqueu

Sistema solar
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- Els objectius de les escoles

- Paper del mestre

- Què és un bon alumne

- Materials

- Activitats

- Horaris i assignatures

- Preguntes

- Notes

- Aules i espais d’aprenentatge

Canviaran moltes coses



No parlarem de noves tecnologies perquè estaran 
integrades en el nostre dia a dia, seran invisibles 
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Les tauletes tàctils ja no seran vistes com una 
joguina, sinó com un instrument imprescindible 
per al procés de formació i de creixement de les 

persones. 
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Les aplicacions disponibles l’any 2040 seran tan 
espectaculars que privar els infants d’aquests 
recursos es considerarà una reacció fanàtica.
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La informació ja és a la xarxa

Segons les Nacions Unides, el 97% de la 

informació existent al món està digitalitzada i 

la major part és accessible per internet. “El 

problema és com convertir aquesta informació 

en coneixement”.
UOC 12.12.2012

Manuel Castells



”L’oceà de dades que inclou la 
xarxa és inabastable i inútil si no 
podem distingir les perles de les 

escombraries”.

Daniel Cassany (2006).Rere les línies. Barcelona: Empúries.
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“Aquests bancs d’informació només
són útils per als qui en saben llegir la
informació.

Un ase connectat a Internet continua
essent un ase”.

JOSÉ ANTONIO MARINA (2005). La màgia de llegir. Barcelona: Rosa dels Vents.
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- Els objectius de les escoles

- Paper del mestre

- Què és un bon alumne

- Materials

- Activitats

- Horaris i assignatures

- Preguntes

- Notes

- Aules i espais d’aprenentatge

Canviaran moltes coses
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Quant valdrà fer el lavabo nou?

1. Calcula les superfícies (terra i parets)

2. Consulta preus de: rajoles, sanitaris i 

complements.

3. Edita un pressupost (Recorda l’IVA!)

http://www.es.roca.com/

http://www.domedelbanys.com/domedel

http://www.galassiahispania.com

- Enric Queralt i Catà-
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CM: Serà equilibrat? Per què?

- Enric Queralt i Catà-
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Llegir/emplenar formularis del web de l’Ajuntament
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Un exemple de 2013

01/03/2016

- Estació FCGC (8h.) 

- Alumnes de 4t d’ESO de l’INS Cal Gravat. 

- Objectius sortida: 
- Saber desplaçar-nos de manera autònoma per Barcelona .

- Localitzar els punts emblemàtics (edificis, escultures, llocs històrics, etc.) 

- Elaborar un mapa interactiu entre els tres grups de 4t d’ESO. 

- Dalt del tren, en grups de tres han de triar 5 
targetes a l’atzar. 

- En cadascuna hi trobaran les coordenades i un 
codi QR amb la informació bàsica de cada punt. 

- Durant l’hora llarga del recorregut han d’elaborar 
un itinerari tenint en compte les línies de metro i 
de bus que els poden anar més bé. 

- Cada vegada que localitzin un dels cinc punts han 
de fotografiar-lo amb l’aplicació Instagram i afegir-
hi un text explicatiu breu amb l’etiqueta o hashtag
#calgraBCN. 

- Els alumnes poden utilitzar qualsevol giny (tauletes 
tàctils, telèfons intel·ligents, etc.) per fer l’exercici.

153
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Treballaran, i es posicionaran, amb els 
problemes de la nostra societat
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Edgar Morin (2001)

L’escola no pot viure d’esquena a:
- La “incertesa”
- El “canvi permanent”
- La “diversitat cultural” 
- La “consciència de la complexitat”, etc.
- La injustícia.
- Les diferències planetàries 
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1 de cada 4 de dones ha patit violència masclista

La Vanguardia 11 de juny de 2010

8 de cada 10 no denuncien l’agressor

Debats
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Què pensen, i senten, els avis?

Cicle mitjà d’EP

- Tenen amics? i amigues?

- Estan bé?

- Què els fa il·lusió?

- Se’ls estimen?

- Què els preocupa?

- Quines coses saben?

- Llars d’avis: sí o no?

- Què els agrada?

- Tenen por de la mort?

Pilar Solé / Riudoms

Envelliment de la població
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Què pensen, i senten, els avis?

Cicle mitjà d’EP

- Tenen amics? i amigues?

- Estan bé?

- Què els fa il·lusió?

- Se’ls estimen?

- Què els preocupa?

- Quines coses saben?

- Llars d’avis: sí o no?

- Què els agrada?

- Tenen por de la mort?
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Drets humans per a tothom!
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Discriminació

Mestre, aquest matí he sentit una persona que estava 

indignada perquè s’havia hagut d’esperar més 45’ per 

fer-se una extracció de sang i deia que estava ple a 

vessar de “gent de tota mena”.
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Els grans de l’escola ens ho venen a explicar!

CCOO de Catalunya (2005): No és un joc, 
documental sobre l’explotació infantil. BCN

01/03/2016 - Enric Queralt i Catà- 162
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Oficis que desapareixen i oficis nous

Com és que hi ha més mares que pares a la porta de l’escola?

Hi ha feines que són només d’homes i d’altres de dones?

El pare s’ha quedat sense feina !
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Camions “tràiler”

Les dones no els poden conduir”
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Conferència: Tots i totes podem fer de tot!
Ens acompanyaran la Marga, que és conductora 
de camions i l’Íker, que és infermer
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http://estudiacurso.com/
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http://entrepadres.imujer.com/

https://orientacionsanvicente.files.wordpress.com



01/03/2016 - Enric Queralt i Catà - 167

T’ODIO!!

T’ODIO!!

T’ODIO!!
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Els sectors econòmics de producció, 
però també...

- La crisi econòmica

- L’atur

- Els impagats

- La precarietat laboral

- Les diferències salarials home-dona

01/03/2016 168
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- Els objectius de les escoles

- Paper del mestre

- Què és un bon alumne

- Materials

- Activitats

- Horaris i assignatures

- Preguntes

- Notes

- Aules i espais d’aprenentatge

Canviaran moltes coses
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No manarà els “nostre temps”

- Gasto temps

- No tinc temps

- Guanyo temps

- Avanço temps

- Estalvio temps

- Perdo el temps

- No em queda temps
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Perquè els dels infants és diferent

www.elblogalternativo.com

www.smoothharold.
com
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https://i.ytimg.com



Educació primària
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Educació secundària
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Educació primària



- Enric Queralt i Catà-
01/03/2016 176

L’horari d’un dia ... ... i d’un altre

11,30

10,30

8,30

12,00

13,00

14,00

15,15

17,15 E. Física

Tutoria

Descans migdia

Instrm. Castellà

Instrm. Català

Esbarjo

Projecte

Projecte

Projecte

11,30

8,30

12,00

13,00

14,00

15,15

17,15

16,15
Projecte

Projecte

Descans migdia

Instrm. Anglès

Instrm. Català

Esbarjo

Instrm. Matemàtiques

Projecte

Projecte

Educació secundària
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Ciències de la naturalesa
Biologia i Geologia                            

Física i Química

Ciències socials
Geografia                              
Història                           

Català

Llengua estrangera                  
Primera llengua                        
Segona llengua

Llengua castellana 

Educació per al 
desenvolupament personal i la 

ciutadania

Educació física

Educació visual i plàstica

Tecnologies                        
Tecnologia                    
Informàtica

Matemàtiques

177- Enric Queralt i Catà-

Assignatures                      Àmbits
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Veuran com cada cop fan més projectes
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Veuran com cada cop fan més projectes
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Projectes que hauran triat ells
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Preparar-se les sortides

http://www.gadma.org/wp-content/upLoads/DSCN0736.JPG
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Preparar-se les colònies!
Escola de Figuerola del Camp

Els dijous de 2/4 de 12 a la 1

“Les Piles”
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http://blocs.xtec.cat/isabelposa/files/2010/02/img_3955-
300x225.jpg

http://lh6.ggpht.com/_pHg4ra_EmfM/SecLCcDKCRE/
AAAAAAAABaQ/D2ZwbjE4wd4/s160-

c/TreballCooperatiu.jpg

http://www.xtec.cat/ceipcarrilet/imatges/07-08_classes_petit_grup1.jpg

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.xtec.cat/ceipcarrilet/imatges/07-
08_classes_petit_grup1.jpg&imgrefurl=http://www.xtec.cat/ceipcarrilet/html/classes.htm&usg=__ccp8ivJ0vQty
6n5uRrFPFnPOn2s=&h=450&w=600&sz=52&hl=ca&start=21&zoom=1&itbs=1&tbnid=lJN0A5J_XCgvxM:
&tbnh=101&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dtreball%2Bpetit%2Bgrup%26start%3D18%26hl%3Dca%26sa
%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
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http://www.educaciodema.cat/qui-es-qui/experiencia/joc-de-trons
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Escriure i editar amb l’ordinador, fer 
plànols i maquetes, fer recerca i compartir, 
preparar exposicions i representacions, 
treballar en grup, escoltar al professor, 
estudiar, fer exàmens ...

Projectes que els demanaran...
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- Els objectius de les escoles

- Paper del mestre

- Què és un bon alumne

- Materials

- Activitats

- Horaris i assignatures

- Preguntes

- Notes

- Aules i espais d’aprenentatge

Canviaran moltes coses
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Canviarà el tipus de preguntes

No tindran resposta única 

caldrà pensar, reflexionar, triar...

R. Canals, 2008



http://naviodocente.blogspot.com.es/

Neus Sanmartí

Preguntes “productives”, no “reproductives”

- Per què cal dormir?

- Com s’enlaira un coet?

- Per què ens enguixen?

Escola d’estiu de Menorca,2011
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Són ells que hauran  d’aprendre a fer-se’n

És dedicarà tant de temps a les preguntes com a les 
respostes
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Per què la nostra costa no és tota  “brava”?

http://farm4.static.flickr.com/3213/2442915501_1b69eb93dc.jpg http://www.habitacionssala.cat/vilanova.jpg
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Per què tenen aquesta forma?

Com s’ho fa per pujar i baixar?



- Enric Queralt i Catà-

Com puc mesurar l’alçada d’aquesta piràmide?
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Per què les torres elèctriques tenen tants 

triangles?
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- Els objectius de les escoles

- Paper del mestre

- Què és un bon alumne

- Materials

- Activitats

- Horaris i assignatures

- Preguntes

- Notes

- Aules i espais d’aprenentatge

Canviaran moltes coses



01/03/2016 -EQC- 197

Els joves han de ser educats en estratègies que els ajudin a 
assumir el control del seu propi aprenentatge i a descobrir que 
només el poden desenvolupar si tenen capacitat per avaluar-
lo.



Què he 
de fer?

Com ho 
faré?

Ho estic 
fent bé?

He de 
millorar 

...

AUTOREGULACIÓ I AUTOAVALUACIÓ

01/03/2016 - Enric Queralt i Catà- 198
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- Els objectius de les escoles

- Paper del mestre

- Què és un bon alumne

- Materials

- Activitats

- Horaris i assignatures

- Preguntes

- Notes

- Aules i espais d’aprenentatge

Canviaran moltes coses
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Treball individual...

http://ejournal.eduprojects.net/Anna/media/Pictures%202006-07/6%C3%A8%20B%20dins.JPG



Dominaran els treballs en grup

01/03/2016 - Enric Queralt i Catà- 202
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Canviarà la manera de posar les taules i les 
cadires

01/03/2016 - Enric Queralt i Catà- 203
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No tothom farà el mateix
01/03/2016 20401/03/2016 - Enric Queralt i Catà- 204



On es “farà escola”

Museus, centres de recerca, auditoris, biblioteques i mediateques,
cinemes, teatres, centres cívics, platges, muntanyes, boscos i 
espais públics de tota mena, constitueixen els grans prats verds 
que han de ser oferts als escolars amb la companyia dels seus 
Mestres..., 

El retorn a l’interior de l’escola, amb els ulls plens de colors de 
l’exterior, és aleshores clarament el retorn a un lloc únic i singular.

Eulàlia Bosch

https://www.youtube.com/watch?v=SB8cWp_tG4c

01/03/2016 - Enric Queralt i Catà- 205
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- Els objectius de les escoles

- Paper del mestre

- Què és un bon alumne

- Materials

- Activitats

- Horaris i assignatures

- Preguntes

- Notes

- Aules i espais d’aprenentatge

Canviaran moltes coses

i també canviarà el paper de les famílies...
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- Pares i mares acollidors de famílies noves

- Pares i mares delegats de curs, cicle o etapa

- Contactes més habituals, diversificats i personalitzats

- Nous formats de reunions i entrevistes

- Programes de mediació en millora de la convivència

- Projectes compartits: Comunitats d’aprenentatge, 
Famílies a les aules, Sortides, Menjador, Biblioteca, 
Associacions esportives, Festes, Cafès tertúlia,...

Nous vincles família i escola

-Enric Queralt i Catà-

1+1≠ 2
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ZER “Parellada” 1ª Caminada 2010
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Escola Castellum                                                        
Sant Julià de Ramis
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Les famílies us poden ajudar

01/03/2016 - EQC - 210

Escola Mas Clarà de La Bisbal d’Empordà
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http://www.btv.cat/btvnoticies/tag/consorci-deducacio-de-barcelona/

Un altre tipus de relació i de compromís!
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MANRESA: Col·lectiu Una altra escola és possible

01/03/2016 - Enric Queralt i Catà - 215

http://unaaltraeducacioespossible.wordpress.com/qui-som/
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http://www.xtec.cat/ceiprieraderibes/indextot_archivos/Un
%20altre%20escola%20es%20posible/index.htm

01/03/2016 216



ht
tp

://
w

w
w

.v
al

ld
ep

i.c
at

/

Per tant...
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Les coses mai més seran com abans.

El coneixement ens fa avançar

sempre, tot i que de vegades hom

pugui dubtar si és per millorar, o no.

- Enric Queralt i Catà-01/03/2016 - Enric Queralt i Catà- 218
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Aquesta escola ja no serà la “seva”, la d’ara 
tampoc, és una altra cosa!



http://fotos0.mundofotos.net/2009/25_01_2009/catalonia1232885098/claustro-monasterio-de-poblet.jpg

01/03/2016
-

E
Q

C
 -

220

d
’esp

ai tan
cat, p

rotegit, 
d

e rep
rod

u
cció...



a un d’obert: ple d’oportunitats, d’entrades i de 
sortides, de somnis, de trobades, d’emocions; 

també d’ordre i control
01/03/2016 - EQC - 221
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Principis de la nova educació
- El currículum obligatori serà més racional i flexible. 

- Es treballarà més en equip, 

- Desapareixeran les assignatures (E treballarà per àmbits), que 
faciliten treballar per projectes. 

- El coeficient intel·lectual deixarà de ser el mesurador de la capacitat.

- Es procurarà desenvolupar al màxim, i de manera equilibrada, les 
diverses intel·ligències. 

- Baixarà la ràtio alumnes/professor

- L’avaluació serà formativa: no jutjarà un cop cada trimestre si els 
alumnes superen o no un llistó, sinó que mirarà de treure el màxim 
de cadascun dels alumnes. 

- L’any 2040 els informes PISA ja no tindran sentit i hauran 
desaparegut.

01/03/2016 222
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“Hem d’aconseguir que les persones siguin 
responsables de les seves eleccions, 

no de les seves circumstàncies” 

John Rawls
(Filòsof Nordamericà 1921-2002)

-Enric Queralt i Catà-
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http://www.gemsworldacademy-dubai.com/
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- Recolza la teva escola perquè està ajudant el teu fill a ser 
resilient (capacitat de refer-se d’una frustració)

- Fixa límits clars i, dins d’aquests límits, dóna-li llibertat
- Sigues un bon model d’aprenentatge. Si no saps una cosa cerca-

la. No tinguis por de buscar.
- No l’ajudis massa aviat.
- No l’estiguis estimulant contínuament. Permet que s’avorreixi. 

Un dels estímuls més forts de la creativitat és l’avorriment.
- Lloa la seva capacitat de treball, no la seva intel·ligència.
- No siguis massa servicial.
- No vulguis una rèplica de tu mateix.
- No determinis el seu futur
- Ajuda’l a estimar el plaer de les coses difícils. 
- Ensenya’l a no tenir por dels errors i a no avergonyir-se de la 

seva confusió

http://www.gemsworldacademy-dubai.com/
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equeral2@xtec.cat

http://blocs.xtec.cat/ambelspeusaterra/
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