
  

QUÈ PASSA QUAN CONSIDEREM COM A SIMPLES VERITATS, 
COSES QUE EN REALITAT SÓN GREUS ERRORS 

 
 
En el nostre  XXè  aniversari proposo que, com sempre,  reflexionem sobre 
la nostra feina, però no pas a partir dels mateixos paràmetres de sempre, 
que poden incloure els objectius, programes, o dificultats que avui tenim en 
el món de l’ensenyament, sinó des d’un altre punt de vista, que es el de 
situar-nos de forma molt personal en front d’algunes dificultats que sovint 
ens pesen i que creen en nosaltres “simples evidències”, no reflexionades 
sinó assumides i prou. Situar-nos en front i gosar reflexionar la seva veritat 
o error, buscant-ne una visió més profunda, no tant en relació amb la 
societat sinó més aviat en relació amb les persones dels nens i nenes i de 
nosaltres, els mestres i educadors en general.  
 
M’he proposat això, perquè em fa patir veure com sovint els mestres creiem 
ser víctimes de la societat i en realitat, sense negar que ella hi té una bona 
part, som víctimes de nosaltres mateixos, perquè ens hi pleguem massa 
fàcilment, renunciant a dues coses que jo crec irrenunciables: 
-  la nostra llibertat de comprendre el per què de tot allò que fem  
- la capacitat de fer allò que hem comprés que hem de fer 
 
És en la conjunció d’aquests dos drets i deures, que exercim la 
responsabilitat de la nostra professió.  I si nosaltres no l’exercim no 
l’exercirà ningú I les víctimes seran als nens i nenes.  
Exercir la nostra responsabilitat és la gran parcel·la de llibertat que sempre 
ens quedarà i  que  ningú no ens pot prendre.  
                                            - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Em proposo desenvolupar els 7 punts de reflexió següents: 
 

Í N D E X 

1. LA NOSTRA FORMACIÓ PERMANENT...  DRET O NECESSITAT ? 

2. PER A QUÈ PODEN SERVIR-NOS ELS CURRÍCULUMS OFICIALS ?  

3. UN BON MATERIAL, ASSEGURA UN BON APRENENTATGE ? 

4. ELS NENS I NENES, APRENEN MILLOR JUGANT? 

5. ELS ALUMNES AMB DIFICULTATS, SÓN UNA DIFICULTAT PER LA CLASSE ? 
 
6. SER FIDELS A ALLÒ QUE S’HA FET SEMPRE, O BUSCAR ”LA INNOVACIÓ” ? 
 
7. COMPRENDRE LES OPERACIONS O APRENDRE´N LA PRÀCTICA (ALGORISMES) 
 
Aniré parlant de cadascun segons la pauta següent, que veieu a la pantalla:  
 

1. FETS VISCUTS    en la nostra pràctica de mestres 
2. IDEA ESPONTÀNIA      que ens n’anem fent de manera natural 
3. INTERROGANTS  que se’ns poden acudir, i ens interpel·len  
4. POSSIBLES REFLEXIONS I CONCLUSIONS  

 

A vegades hi afegiré algun comentari o exemple 
* Jo diré les meves idees, les que ara porto al cor.... per compartir-les amb 
tots vosaltres, i al final enriquir-les amb totes les que vulgueu afegir-hi.   
* Consti que la meva intenció no és acusar ningú. Només desitjaria posar el 
dit en algunes llagues i desvetllar-nos una mica tots plegats. 
* Perquè per mi, en la meva experiència de mestra sempre ha estat positiu 
descobrir que alguna cosa que donava per evident, amagava algun error. Era 
com si portés una careta o unes olleres ensinistrades, me les hagués tret i 
tot d’una hi veiés més clar. 
* He pogut experimentar que per fer això, és a dir per distingir allò que és 
realment veritat d’allò que simplement ho semblava però no ho era,  no hi ha 
altre camí que el d’anar més a fons: és anant més a fons d’allò que jo creia  
evident, que he pogut descobrir alguns aspectes que ara em semblen errors. 
Penso que en educació (i en la vida en general !) per anar endavant algunes 
vegades cal canviar de punt de vista, sense pressa , reflexionant, i sempre 
amb sinceritat amb nosaltres mateixos. 
I pels mestres, això cal que ho fem escoltant, comprenent i seguir els nens i 
nenes, que en això consisteix estimar-los realment. Això és el que us convido 
a intentar.... . . . . . .  Estem a punt per descobrir algun error? ..... 



1. LA NOSTRA FORMACIÓ PERMANENT...  DRET O NECESSITAT? 
FETS VISCUTS IDEA ESPONTÀNIA  

A partir d’un determinat moment,  
l’administració assumeix gran part 
de la  formació permanent de 
mestres. 
 
Per tant, ens resulta gratis, i ens 
suposa guanyar punts pels concursos. 
    

 
Creiem de bona fe, i no pas sense   
raó, sinó com a simple evidència, 
això: 
 
 La formació permanent és per 
nosaltres un dret adquirit.   
 

 
INTERROGANTS POSSIBLES REFLEXIONS 

 
Com es que ara hi ha menys “grups”, 
tal com en dèiem abans? 
 
Si no ens donen punts, els grups ens 
continuen interessant? 
 
 
Hi ha algun estament col·lectiu que 
ens la pugui prohibir o impedir ? 
 

 
Pot tractar-se, per cadascú de 
nosaltres, d’una veritat “parcial”? 
  
Si no ens donen punts, no podem 
reunir-nos i aprendre els uns dels 
altres?  
 
La formació com a docents, potser 
és més aviat una necessitat ! 

 
No puc deixar de recordar les respostes dels primers membres del 
nostre “Perímetre”, i la fidelitat dels que avui continueu.  
  

(records espontanis) 

És precisament per  poder exercir la nostra responsabilitat, com dèiem 
abans,  que necessitem formació permanent     
 
 

 

 

 

 



2.PER A QUÈ PODEN SERVIR-NOS ELS CURRÍCULUMS OFICIALS ...  

FETS VISCUTS IDEA ESPONTÀNIA  
 
Sovint apareix un nou currículum, 
 fins i tot per Infantil, etapa en la 
qual l’escolaritat no és obligatòria. 
 
I ens arriba a l’escola amb força.  
Els inspectors sovint s’hi refereixen. 
 
Pot tractar-se, per cadascú de 
nosaltres, d’una veritat “parcial” 
  

 
A base de tenir-lo en compte 
acabem pensant que l’hem de seguir 
al peu de la lletra. 
 
Creiem, és d’esperar que de bona fe, 
que es tracta d’un decret ineludible.   
 
S’ha de seguir al peu de la lletra   
“Mai no hem sentit a dir el contrari” 
 

 
INTERROGANTS POSSIBLES REFLEXIONS 

  
Pot ser que canviï tan sovint allò que 
han d’aprendre els nens i nenes? 
 
No estava prou bé allò que havien dit 
que calia adaptar-lo a cada escola? 
 
 
El currículum vigent, ens obliga per 
llei, o té un caràcter orientatiu? 
 

 
Ens n’hem informat?... Per què?.. 
No serà per por d’enfrontar-nos? 
 
He reflexionat, a partir de la meva 
realitat d’escola, quin és el currícu-
lum adient per als meus alumnes?  
 
Creiem en la nostra capacitat de 
discernir?  Renunciem a la iniciativa? 

 
Potser aniria be conèixer-lo, servir-nos-en com a orientació...i prou. 
 
*El primer i més important marc de fons de la nostra actuació a l’escola 
hauria de ser sempre el projecte d’escola ( que no ha de ser només per 
quedar bé... 
  
* I per utilitzar el currículum degudament, dues coses  em semblen 
necessàries:   

1. No perdre la nostra capacitat d’iniciativa 
2. Saber que del que faig a classe en sóc responsable jo.  

 
* Llegiré un petit un petit fragment d’en Claudi Alsina parlant dels 
currículums amb la seva habitual gràcia i saviesa.    



3. UN BON MATERIAL ASSEGURA UN BON APRENENTATGE ? 
FETS VISCUTS PERCEPCIÓ ESPONTÀNIA  

 
Ara surten coses noves, i sembla que 
hi ha més interès pels materials ... 
 
Els comerços es posen al dia... 
Podem pensar que hi ha gent entesa 
que controla el material didàctic. . . 
 

 
Si ens afegim a aquest carro segur 
que  no tindrem tan fracàs escolar...  
Pot ser la solució que tant desitjo... 
 
El material, per ell mateix, té una 
força d’atracció pels petits. .    
 

 
INTERROGANTS POSSIBLES REFLEXIONS 

 
Pot ser útil a Infantil, però pels  
grans,  té sentit...encara? 
 
Més feina? Com presentar-lo. 
Com fer-ho si no el domino?... 
 
Com és que els nens i nenes aprenen 
a manipular un material i no aprenen 
els conceptes corresponents?. . . 
 

 
Busquem una solució per nosaltres, 
com a mestres, o per l ’aprenentatge 
dels nostres alumnes? 
 
Hem de provocar que reflexionin , 
descobreixin i expressin verbalment. 
 
El material sol no provoca la reflexió 
Facilita que la provoquem nosaltres 

 

Quan fem servir materials manipulables (també escrit o informatitzats) 
cal comprendre la relació que hi ha entre cada material i el procés mental 
dels alumnes, saber no què haurien d’aprendre, sinó què comprenen de fet,  
i si no és el que pensàvem, canviar nosaltres la manera d’utilitzar el material 
 
Amb els 10 anys que porto d’experiència del GAMAR,  puc dir que encara hi 
ha mestres que miren molt l’estètica dels materials, i poc el seu potencial 
per fer pensar, per fer descobrir (exemple dels nens que encara no tenen 
noció de quantitat i no “veuen” la cinta numèrica...) 
 

- - - - - - - - - - 
Referent als “materials”, ara no era la meva intenció parlar de les editorials, 
però en tot cas cal remarcar que no hi ha dret a utilitzar-ne cap sense 
haver-la estudiat detingudament i estar segurs que la seva línia de fons va a 
favor del nostre projecte de centre. 
 



4. ELS NENS I NENES, APRENEN MILLOR JUGANT? 

FETS VISCUTS PERCEPCIÓ ESPONTÀNIA  
 
Podem constatar el disgust de massa 
alumnes (sobre tot de 3r. en  amunt, 
davant la manera massa mecànica de 
treballar el càlcul i els problemes.... 
 
Sovint la conseqüència és un rebuig 
envers les matemàtiques...   
 
I per part de la societat trobem un 
rebuig semblant, (falta de resultats)  
 

 
Per part nostra és fàcil treure’n la 
conclusió que “si ho féssim més 
divertit pels alumnes, potser es 
desfaria  aquesta mala impressió.... 
 
 Molts professors de mates, sembla 
que ho pensen així... 
 
És fàcil que nosaltres també, a 
primera vista, ho pensem....  

 
INTERROGANTS POSSIBLES REFLEXIONS 

 
Tenen raó els que creuen que el nus 
de la qüestió és fer-ho més divertit; 
llavors s’assegura tot el demés.... 
 
O tenen raó els que volen oposar-se  
als mals resultats dient que el que 
cal és només exigir més esforç? 
 
Els nens i nenes, han esdevingut avui 
incapaços de tenir interès per anar 
endavant, per progressar, per 
aprendre coses noves?   

 
No tenim el perill de “confondre la 
gimnàstica amb la magnèsia”? 
 
O el perill de no creure prou en la 
capacitat dels nens i nenes?  
La millor educació s’ha basat sempre 
en la mútua confiança alumnes-adult  
 
Potser no sempre som conduits per 
altres interessos que els d’educar 
millor?... Som capaços de canviar les 
nostres actituds?   
 

Vull compartir un comentari fet per un mestre de tècnica informàtica de la 
UdG que porta un programa de programació de robots, per alumnes de 3r. C:  
-Un pare li diu:  : “Això que feu està molt bé, perquè així, jugant els nens 
estan contents, i aprenen les matemàtiques sense adonar-se’n”. 
I el mestre (que era bo de veritat) respon "No senyor!. Es al revés: Els nens 
no juguen, sinó que treballen,  amb esforç, i precisament perquè treballen 
bé aprenen matemàtiques i se n'adonen, i és per això estan contents".   
Poso l’accent en el  “treballen bé”. Quan no és així, moltes coses es capgiren. 
Tots els nens i nenes, per avançar, han de tenir interès, i els seus 
interessos canvien a mesura que creixen ells.  



5. ELS ALUMNES AMB DIFICULTATS, SÓN UNA DIFICULTAT PER 
   LA NOSTRA CLASSE ? 
 

FETS VISCUTS PERCEPCIÓ ESPONTÀNIA  
 
Potser que tinguem a classe algun  
alumne discapacitat o massa difícil  
 
Ens refiàvem d’una ajuda i no ens ha 
arribat. Ho vivim com una injustícia. 
El conjunt dels pares no ho accepta!   

 
Es una situació que ens depassa i  
creiem que no la podrem assumir 
 
Si els companys no l’assumeixen bé, 
es trencarà el ritme de classe i ens 
trobarem sense recursos....  
 

 
INTERROGANTS POSSIBLES REFLEXIONS 

 
Hem constatat que cadascun dels 
alumnes té les seves mancances 
pròpies, com tenim també nosaltres? 
 
Els nens amb dificultats, se n’adonen 
quan fan una cosa bé, quan fan un 
pas endavant, per petit que sembli? 
  
Que busquem en realitat: quedar bé 
com a mestres, o fer en primer lloc 
el que cada persona necessita?  
 
Podríem veure el treball amb els 
nens difícils com un repte per 
avançar, ells, nosaltres i tots  els de 
la classe conjuntament?  
 

 
Hem de buscar preparar-nos, 
formar-nos més respecte a les 
dificultats dels nostres alumnes.  
 
Tots els nens i nenes volen créixer... 
i, tots, mentre tinguin consciència 
vital saben si han progressat... 
 
Tot bon educador sap quan cada 
alumne seu ha fet un pas endavant i 
ha obert una petita o gran escletxa 
en la seva rica o pobra ment. 
Llavors, al mateix temps, sap que ell 
també ha progressat com a  mestre. 
Probablement no sap ni explicar-ho, 
però en el seu cor en té la certesa. 
 

Hem de treballar per la millora  de l’educació, i al mateix temps reconèixer 
els drets fonamentals de tots els nostres alumnes, sabent que només així 
pot produir-se l’autèntica tasca  de l’educació: aconseguir,  a cada escola, 
una comunitat humana a partir d’haver avançat conjuntament mestres i 
alumnes; haver allunyat el clima de competència, que malauradament encara 
regna en massa centres, i haver creat  el miracle d’un clima nou, vital, que 
ens dona vida a tots, petits i grans: el clima de compartir una consciència 
comú de progrés, la joia d’anar endavant i créixer com a persones tots junts.  



6.  SER FIDELS A ALLÒ QUE S’HA FET SEMPRE, O BUSCAR ”LA 
    INNOVACIÓ” ? 
 

FETS VISCUTS PERCEPCIÓ ESPONTÀNIA  
 
Sovint sentim a dir: Jo segueixo 
fent el que s’ha fet sempre. Es més 
segur... 
I d’altra banda també se sent parlar 
cada dia més de la “innovació” 
 
Tot plegat, sembla que s’estigui 
creant un clima de dubte. 
 

 
Ens sentim desorientats, i sobre tot 
insegurs i insegures... 
 
Ens falten persones puntals..?  
Sentim que ens falten mitjans....  
 
Però a casa nostra hem conegut 
temps en que ens en faltaven molts 
més.... 

 
INTERRPOGANTS POSSIBLES REFLEXIONS 

 
Allò que educa no és certament la 
rutina. Quins són els seus resultats?  
 
Els canvis, són millors pel sol fet de 
ser canvis?..... 
 
Tenim por ?.... De què?... De qui?.... 
 

 
Ens cal trobar una mentalitat de 
vertader progrés. 
 
Que realment  faci créixer els nens 
en competències i en habilitats. 
 
Que els demani tot l’esforç  que 
poden fer i sigui per ells i elles un 
pas endavant de descoberta. 
 

 

Hem de decidir sempre amb sinceritat: 

Si volem que l’escola vagi endavant, es necessiten moltes coses, però cada 
vegada m’inclino més a pensar que l’essencial, sigui quina sigui la situació 
global del país, és que nosaltres no ens proposem en primer lloc quedar bé 
com a mestres, sinó que ens proposem com a primer objectiu buscar el bé 
dels nens i nenes que són els nostres alumnes.  

Aquí podríem invocar ser fidels a dues coses: a la nostra formació i al 
projecte de centre.  
 
 



7. COMPRENDRE LES OPERACIONS O SIMPLEMENT APRENDRE’N 
    LA SEVA PRÀCTICA (ALGORISMES) 
 

FETS VISCUTS PERCEPCIÓ ESPONTÀNIA  
 
Els currículums, sempre han inclòs els 
algorismes (d’enters i decimals) 
 
Gairebé totes les escoles els ensenyen 
a primària. Hi ha excepcions que es  
comencen a difondre i valorar 
 
Constatem que en tots els sectors de 
la societat (ciència, començ, art..) 
s’han substituït per màquines 
 

 
La societat exigeix als nens un gran 
esforç, inútil de cara al futur. 
 
Estem en un mar de dubtes 
No tenim seguretat i instintivament 
optem per amagar el cap sota l’ala. 
 
És més fàcil continuar com hem fet 
sempre; i és el que volen els pares. 
 

 
INTERRPOGANTS POSSIBLES REFLEXIONS 

 
Tenim por?  
O mandra d’enfocar-el problema? 
 
Si deixem de fer els algorismes, què 
farem per treballar operacions? 
No ens sentim prou segurs i preparats  
 
 
No serà que necessitem una formació 
suplementària i urgent? 
(tornem als grups de treball citats) 
 

 
No estàvem d’acord que preparàvem 
els alumnes pel món i la vida reals? 
 
Si un metge veiés que una medicina 
fa mal al pacient, o simplement és 
inútil, seria normal entossudir-se en 
continuar-la?  
 
Com sempre, en aquest problema 
hem de prioritzar la situació dels 
nostres alumnes. 

 Davant de coses o moments en que hem d’optar, no podem fer-ho a la 
lleugera: comprometem el futur dels nens. 

Hem d’estar segurs d’allò que fem, i poder donar seguretat als alumnes, 
als nostres companys i als pares de l’escola.  

* Això passa amb molts temes de mates....Podríem dedicar-los-hi una altra 
sessió específica de matemàtiques... 
* Si no es sanegen, hi ha el perill que l´equívoc es consolidi... i els fracassos 
vindran després.  



Com a resum de la reflexió més general d’avui, jo diria que sobretot és 
important no oblidar tres coses: 

1. Que perquè l’escola vagi endavant, cada educador i educadora hem de 
ser crítics amb la societat, però primer hem de ser-ho amb 
nosaltres mateixos. 

2. Que hi ha una llei moral més fonda que les altres lleis, que ens obliga 
a cadascú a aprofundir cada dia més allò que realment convé als 
nostres alumnes. I som cadascú, cada mestre, els qui tenim la 
llibertat i la responsabilitat de decidir si la seguim o no. 

3. Al mateix temps, cal tirar endavant experiències concretes, per 
desestabilitzar i fer moure el nivell col·lectiu. Aquestes poden reeixir 
si a les escoles arriben a consolidar-se vertaders equips docents, i si 
no deixen de funcionar equips de mestres, voluntaris, més enllà dels 
punts, dels diners, i de les crisis, tal com ha fet el grup Perímetre que 
avui celebrem, i molts altres que hi ha hagut i que hi ha, tal com 
intenta fer el GAMAR, i tal com faran altres grups  que sens dubte 
sorgiran.  
Ningú no ens prohibirà mai que ens reunim, que compartim 
experiències i que avancem.    
                  ----  ----  ----  ---- 
 

Si un dia perdéssim la certesa, l’esperança apassionada, que de cadascú de 
nosaltres,  i de tots junts depèn una petita parcel·la de la gran tasca d’anar 
creant l’art d’educar a totes les escoles, plegaríem. . . . . . . 

 

Però no és ara el moment!  Ara hem d’esmolar ben bé les eines !!!  

Deixeu-me dir-ho, tal com ja m’heu sentit altres vegades, amb unes paraules 
del nostre poeta Miquel Martí Pol: 

Posem-nos  
dempeus altra vegada, i que se senti  
la veu de tots solemnement i clara. 
.......................... 
Que tot està per fer i tot és possible !! 
                                            M. Antònia Canals   
                                            Girona 10 de Novembre de 2012   


