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BLOC 1 /// L’EDUCACIÓ PÚBLICA COM A EINA 
DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL  

PENSAMENT CRÍTIC 

 
 

Educar en el pensament crític avui. Set piulades i 
una reivindicació 

Irene de Puig, filòsofa, filòloga, educadora i responsable 
del projecte Filosofia 3/18 

 
 
Set piulades i una reivindicació: 
 
1. No hi ha transformació social sense pensament crític  
S’exigeixen l’un a l’altra. A una societat apàtica i conformista no li cal el pensament crític. I el 
pensament crític no està fet per encalmar les aigües sinó per remoure-les. Transformació 
social n’hi haurà tan si intervenim com no. El problema és cap on va? Conformisme, 
passivitat, acceptació sense criteris. 

El pensament crític és necessàriament transformador perquè va al fons de les coses, 
analitza, problematitza i qüestiona. 

 
2. Ser crític és anar contracorrent  
Dues possibilitats: no hi ha res a fer o bé saber que haurem de remar contracorrent. Jo soc 
optimista. Però cal aterrar dels discursos. Als Decrets de competències es parla molt de 
pensament crític però de les directrius a la pràctica d’aula hi ha un llarg recorregut. No 
conformisme, no passivitat. És molt irritant! És molt compromès, arriscat, incòmode. I pot 
arribar a ser impertinent. Per ser autònom, independent es paga un preu. 

El pensador crític ha de ser un esperó, ha de tenir les idees clares i posseir prou 
coratge per defensar-les. 

 
3. Criticar és formular judicis 
La paraula “crític”, en el seu origen, del grec “kritikos”, significava habilitat per a jutjar, 
distingir, discernir. Criticar, doncs, és formular judicis.  

Pensar críticament significa delimitar, aclarir i aportar raons i arguments per 
defensar opinions o conclusions. L’ús d’un pensament crític augmenta la 
capacitat de resoldre problemes i prendre decisions 

Això significa: ENSENYAR A PENSAR. La frase es simple però el contingut és molt ampli i 
complex.  

Si hom no pensa per si mateix, algú pensarà per ell. 
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4. El pensament crític descansa sobre criteris 
Això significa que és un pensament ben fundat, estructurat, i reforçat – els judicis es basen 
en criteris- ; oposat a un pensament  "acrític", que és informe, fet de qualsevol manera i no 
estructurat. Perquè si, no ho sé....  

Preguntar: Per què? Quines raons tens per dir, pensar…? 

Si hom no té criteri és manipulable, es troba a disposició de tots els corrents. 

 

5. El pensament crític és autocorrectiu  
Ser capaç de corregir la manera de pensar, en detectar les debilitats i rectificar, constitueix 
una característica més del pensament crític. és important reflexionar sobre la manera de 
pensar per tal de rectificar mètodes i procediments. 

- Significa rectificar, ser autocrític, revisar les pròpies certeses 
- Fer de l’error una virtut  
- Entra en joc la metacognició 

Preguntar: com ho sé? N’estic segur? 

La primera exigència d’un pensador crític és ser autocrític i, per tant, reflexiu. 

 

6. El pensament crític és sensible al context, a les particularitats i a la unicitat  
S’oposa a la casuística que força els casos particulars a les regles generals, tant si són 
apropiades com si no.  

Significa reconèixer les circumstàncies o condicions, regulars o irregulars, típiques o 
atípiques. Vol dir tenir una percepció acurada dels matisos que diferencien les distintes 
situacions, vol dir adequar les regles a les situacions particulars i respectar el caràcter únic 
de cada context. Tots, cap, mai, sempre....! Matisar, DEPEN 

És, per tant, hostil a totes les formes d’estereotips i de prejudicis, en tant que el 
mecanisme que opera en tota mena de prejudicis és consolidar estereotips.   

 

7. Ha de combinar amb el pensament  el creatiu i el curós 
Cal considerar els tres aspectes del pensament amb la mateixa importància. Això contrasta 
radicalment amb el plantejament jeràrquic que situa el pensament purament teòric sobre el 
pensament pràctic i aplicat, i el que és general i abstracte sobre qualsevol cosa que només 
es mostri en la seva particularitat i també exigeix una relació d’equilibri entre l’educació 
emocional i la crítica i creativa.. 

Un bon pensador, una persona raonable ha de conjuntar les tres dimensions del 
pensament. 

 

Reivindicació 
Reivindico doncs el paper del pensament crític avui a totes les aules i des de totes les 
matèries, perquè Demà és ara! 

 

[Bibliografia bàsica: Lipman M. El lugar del pensamiento en la educación, Ed. Octaedro, 
Barcelona, 2016] 


