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Voldria començar la meva intervenció citant un fragment dels Estatuts de la Lliga per 
l’Educació Nova de l’any 1921:  

«preparar al niño para el triunfo del espíritu sobre la materia, respetar y desarrollar la 
personalidad del niño, formar el carácter y desarrollar los atractivos intelectuales, 
artísticos y sociales propios del niño, en particular mediante el trabajo manual, y la 
organización de una disciplina libremente aceptada y el desarrollo del espíritu de 
cooperación, la coeducación y la preparación del futuro ciudadano, de un hombre 
consciente de la dignidad de todo ser humano». Citat per Jesús Palacios; La cuestión 
escolar. Editorial Laia (Cuadernos de Pedagogía) 1978  

Evidentment cal contextualitzar aquest fragment a l’any en què es va redactar, 1921. Està 
clar que parla del desenvolupament global de l’infant des de tots els àmbits possibles: 
acadèmic, social i emocional. Però, com hauria de ser la intervenció del docent per poder 
acompanyar-lo per tal d’assolir de la millor manera possible aquests objectius? Intentaré 
exposar-lo breument des de la meva pròpia experiència com a mestra d’escola pública.  

En primer lloc situaré l’àmbit emocional i no és casualitat que vulgui començar aquí. A la 
nostra escola tenim molt clar que un infant que no gaudeix d’una certa estabilitat emocional 
té moltes dificultats per aprendre (quan dic aprendre no em refereixo només a l’àmbit 
acadèmic). És doncs quan la mirada vers al nen o la nena ha de ser d’acompanyament en la 
pròpia descoberta, però d’una manera profunda i des de l’absolut respecte. L’infant ha de 
sentir que pot expressar-se en tots els llenguatges i que pot experimentar sense por a 
equivocar-se, que l’error no és una altra cosa que una oportunitat per avançar en el seu 
creixement com a persona. Els mestres doncs, esdevenim contenidors d‘emocions: som 
nosaltres els que sovint les recollim, les nomenem per ajudar-los a identificar-les i les tornem 
als emissors per tal d’ajudar-los en la gestió de les mateixes. L’escola no deixa de ser un 
reflex a petita escala d’una societat on hi podem trobar qualsevol tipus de situacions i per 
tant d’emocions. És per això que aquesta professió requereix d’una implicació i una evolució 
personal profunda i important.  

Però per poder actuar com a docent en aquest sentit és necessari tenir a l’abast tota una 
sèrie d’elements que facilitin aquesta tasca. Alguns d’aquests elements poden ser:  

• Activitats i propostes per treballar les emocions: l’objectiu final d’aquestes no ha 
de ser un altre que ajudar a l’infant a reconèixer les emocions i trobar les seves 
pròpies estratègies personals de gestionar-les, que no vol dir reprimir-les, ans al 
contrari, vol dir expressar-les i canalitzar-les de la manera més sana possible. La 
mestra o el mestre ha de conèixer molt bé el grup i les individualitats que el 
conformen per triar les que més s’adeqüin. A més ha de trobar moments d’escolta, 
de parla, de reflexió, de diàleg… Per una altra banda no perdem de vista que el 
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mestre o la mestra té un paper fonamental en la configuració de l’autoimatge de cada 
infant, cal tenir molta cura en quins missatges donem tant verbals com no verbals ja 
que poden ser determinants en el seu desenvolupament.  

• Metodològics: emprar metodologies on l’infant sigui el centre del seu propi 
aprenentatge, on conegui en tot moment en quin punt del seu propi procés es troba, 
on pugui decidir què vol aprendre, on pugui expressar la seva opinió i compartir-la 
amb la resta per arribar a acords, on es pugui autoavaluar… en definitiva on posi en 
pràctica totes les seves habilitats. Algunes metodologies que van en aquest sentit 
són: projectes interdisciplinars d’investigació, ambients de joc, d’experimentació i de 
treball, grups col·laboratius… Us deuen sonar ja que darrerament se’n parla molt, 
des del meu punt de vista malament anomenades “metodologies innovadores” ja que 
la majoria estan basades en pedagogies que tenen molts anys d’història (Pestalozzi, 
Ferriére, Decroly, Montessori…) i d’altres més recents tot i que ja tenen la seva 
pròpia història (Loris Malaguzzi, Gardner…).  

• Organitzatius: tot i que és possible traslladar a l’aula algunes d’aquestes propostes, 
és molt difícil fer-ho sense la implicació de tot el centre. No entraré en detall però en 
aquest sentit l’organització de l’escola és fonamental per tirar endavant aquestes 
propostes.  

En segon lloc parlaré de l’àmbit social. Faré distinció entre l’àmbit social dins l’escola i fora 
de l’escola.  

• Les relacions socials dins l’escola són constants. A tall d’exemple parlaré del 
temps d’esbarjo a la nostra escola. És un moment molt important per experimentar 
en relacions socials entre iguals, i també amb els adults. En un moment donat va 
sorgir un punt de conflicitivitat: una colla de nens (i alguna nena) jugava a futbol a la 
pista, ocupava una àrea de la zona de joc molt més gran que la resta de l’alumnat 
que es quedava relegat a un racó del pati, a més es generaven conflictes importants 
diàriament. Què podíem fer els mestres al respecte? Us explicaré com vam gestionar 
aquesta situació a la nostra escola. Es va obrir un debat a partir de tot un procés 
d’assemblees de grup i que va culminar amb la decisió de prohibir el futbol a l’hora 
d’esbarjo; aquesta decisió va ser presa pel propi alumnat després d’experimentar la 
conflictivitat que suposava aquest joc (ocupació majoritària de zona de pista, enuig i 
conflictes diaris…). A partir d’una situació de conflicte vam poder iniciar tot un procés 
de reflexió i de presa de decisió per part de l’alumnat i que ha culminat en la 
transformació del pati que, per cert, encara s’està duent-se a terme i amb la 
col·laboració de famílies. 

• L’àmbit social fora de l’escola. La mestra i el mestre hem de conèixer molt bé el 
context social on viu l’infant ja que és altament determinant per la seva trajectòria 
futura. Cada context requereix d’unes estratègies o d’unes altres per poder incidir, 
perquè hem d’incidir sempre en la millora de les condicions socials dels infants. Aquí 
podem fer una breu menció de la importància que té mantenir una relació fluïda amb 
les famílies, cal cercar maneres d’enteniment i de col·laboració tot i que sóc 
conscient que, segons el context, aquesta col·laboració costa molt. Per una altra 
banda no hem de perdre de vista la rapidesa en què la nostra societat canvia i que 
sovint ens agafa desprevinguts per tal de donar una resposta satisfactòria des de 
l’escola.  

Per últim parlaré de l’àmbit acadèmic. En principi no cal parlar gaire, el currículum ve 
determinat i des de l’escola ens hem d’assegurar que s’adquireixen els coneixements 
prescrits per cada franja d’edat. D’acord, aquestes són les regles del joc, però un cop et 
poses a jugar te n’adones que cada nen i cada nena té el seu propi ritme d’aprenentatge 
però també els seu propi estil d’aprendre i llavors caus en què l’atenció a la diversitat no 
només és per aquells que presenten alguna dificultat, algun trastorn d’aprenentatge, etc, 
l’atenció a la diversitat és també atendre totes les diversitats que et puguis trobar a l’aula o al 
context d’aprenentatge. Certament cal tenir el currículum basal present però et permets 
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desmuntar-lo com un trencaclosques. Aleshores comences a cercar formes diferents a les 
classes magistrals i descobreixes tot un món de metodologies que permeten aquesta 
atenció a la diversitat de ritmes, d’estils i d’interessos. El currículum, al cap i a la fi, són uns 
continguts mínims marcats per les administracions públiques que vetllen o haurien de vetllar 
perquè tot ciutadà i ciutadana adquireixi al llarg de la seva escolaritat obligatòria tota un 
sèrie de coneixements i capacitats que puguin permetre-li desenvolupar-se el millor 
possible a la societat que li ha tocat viure. El paper del mestre i la mestra en aquest sentit no 
només consisteix en assegurar-se’n l’adquisició d’aquests coneixements i capacitats sinó en 
desenvolupar la capacitat d’aprendre un mateix i amb capacitat crítica, ja que ens 
trobem davant d’una societat canviant a ritmes vertiginosos. Crec que aquest és el repte 
principal de l’escola i, per tant, del mestre i la mestra.  

He de dir que m’ha costat molt separar els tres àmbits, en tot moment he vist moltes 
interrelacions: és evident que el desenvolupament emocional depèn molt de l’entorn social a 
petita i gran escala (família, barri, amics…) i que l’aprenentatge acadèmic està absolutament 
lligat a l’àmbit emocional i social de cada infant. Espero que la meva aportació us hagi servit 
per entendre una mica més el paper dels mestres davant del fet educatiu a les escoles. 
Moltes gràcies per escoltar-me. 


