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Un nou present educatiu 

Recull de les conclusions del debat que el Consell Escolar de Catalunya ha obert amb 

la comunitat educativa en les reunions telemàtiques el 8 d’abril i les aportacions al debat 

al fòrum Un nou present de Consescat.cat. 

 

Aquestes setmanes ha desaparegut l’espai escolar com a lloc físic d’aprenentatge i s’ha 

hagut d’improvisar un acompanyament dels alumnes i una formació en línia amb totes 

les limitacions que té el model (infraestructura tecnològica, equ ipaments de l’alumnat, 

suport familiar, autonomia de l’alumnat, etc.). La situació d’urgència ha posat al 

descobert les limitacions del sistema i és important fer una diagnosi per preveure i 

planificar el que vindrà. Volem fer una reflexió sobre l’educació virtual, l’acompanyament 

als alumnes, el perfil dels docents, l’organització del temps, el paper de les famílies, 

l’organització de l’espai telemàtic, els espais físics d’aprenentatge, les competències, 

els continguts i l’avaluació, i els escenaris que podem trobar-nos el curs vinent. 

Recordarem el curs 2019-2020 com l’any de la pandèmia del coronavirus. Es va iniciar 

abans de Setmana Santa, a mitjans de març, i ja s’intuïa que seria llarg i provocaria una 

sacsejada general, també al món de l’educació. Els aspectes relacionats amb l’avaluació 

en un principi es van resoldre per part del Departament d’Educació amb instruccions i 

criteris per a que les tasques que poguessin fer els alumnes via telemàtica no fossin 

avaluables; així va aparèixer amb tota la seva cruesa la bretxa digital i el model de 

continuar el curs a través d’internet va quedar qüestionat doncs no podia ser una solució 

per a tots els alumnes. 

El debat fins ara ha estat sobre com acabar el curs en la incertesa de quan podran tornar 

els alumnes als seus centres, com tornar a la vida normal que ja no serà normal per 

raons vinculades a l’estil de vida que comporta les possibilitat d’infecció, i com atendre 

les necessitats emocionals dels alumnes i acompanyar també a les seves famílies. 

S’han alçat veus per recordar que els aprenentatges han de ser competencials, que els 

models de pretès ensenyament basat en “deures” és del tot obsolet, que la funció dels 

docents és acompanyar als seus alumnes en el procés d’aprenentatge i que la relació 

personal és el més important de tot. Sempre el factor humà és la clau. L’essència de 

l’educació s’ha posat al davant de tot. Hem constatat que cal millorar les competències 

digitals de l’alumnat i dels docents, que tenim mançanes d’infraestructura tecnològica, 

que la diversitat del nostre alumnat és molt gran, que la pobresa condiciona l’educació, 

que l’educació inclusiva és un repte no resolt, etc. A l’evidència que l’educació ha d’estar 

centrada en les persones, en l’alumnat i els docents, també s’ha fet evident la 

importància de l’acompanyament de les famílies. Les famílies no poden acompanyar 

sense compartir amb els centres educatius els objectius. Acompanyar té a veure amb 

guiar, si hem de fer un viatge a les altes muntanyes necessitem un guia que ens 

acompanyi, persones que ja han passat pels camins i coneixen les dificultats, que saben 

quan cal descansar d’acord amb el ritme de cadascun. La professionalitat de qui 

acompanya és també l’essència de l’educació. 

Les notes, les qualificacions, no haurien d’estar al centre del debat en un model educatiu 

amb un currículum competencial i centrat en l’alumnat. No és la qualificació obtinguda 
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el que determina l’assoliment dels aprenentatges sinó com els nostres joves els poden 

aplicar a la vida. El sentit de l’aprendre és aquest. El treball per competències és 

fonamental, treballar l’autonomia dels alumnes i assolir de debò la competència bàsica 

de l’aprendre a aprendre, i fer-ho amb l’acompanyament dels docents, que han de poder 

atendre necessitats educatives dels alumnes que són fonamentals. També s’ha fet 

evident la necessitat de competències digitals en l‘alumnat i millorar les competències 

digitals dels docents, competències que van molt més enllà del coneixement de les 

eines. Evidentment s’ha de resoldre la disponibilitat d’equipament informàtic i de 

connexió a tots els alumnes, però resoldre això ha d’anar acompanyat per un treball en 

xarxa dels. 

El Consell Escolar de Catalunya ha estat reflexionant aquest últim curs sobre el temps 

educatiu i les conclusions indicaven la necessitat, a tots els sectors de la comunitat 

educativa, de disposar de temps per pensar, temps per reflexionar sobre el que estem 

fent, perquè ho fem i com podem millorar. Així, aquest és un temps de reflexió i de treball 

educatiu en les bases, la comunitat educativa necessita temps per entendre el que està 

passant i preparar un context educatiu en el que la tecnologia ha de ser-hi molt present 

sense perdre la centralitat en les persones i anar cap a un nou humanisme. La 

complexitat del present precisa del rigor que es troba en el pensament crític i tots ens 

hem d’orientar cap a una anàlisi no precipitada i amb marge de temps per la reflexió 

rigorosa.  

L’escola és un espai que cap institució pot substituir, un espai de relació i aprenentatge, 

de llibertat i recerca, entre iguals i amb professionals especialistes en acompanyar els 

aprenentatges. L’esperit del gust per aprendre, l’entusiasme en el descobriment científic 

o el plaer de la sensibilitat artística han de ser centrals en aquesta fi de curs. 

Recomanem situar a aquest nivell el treball dels docents i l’acompanyament de les 

famílies, tot i que immersos en les incerteses ens ha de guiar en com volem que sigui el 

nou curs escolar, amb allò que haurem aprés de la pandèmia. 
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El repte de la comunicació 

El nou context requereix la millora de les habilitats comunicatives i l’establiment de 

canals amb criteris de veracitat. La comunicació entre l’alumnat, de l’alumnat i el 

professorat, del professorat amb el centre, del centre amb les famílies, amb el seu entorn 

local i l’administració, s’ha posat a prova i és evident que es tracta d’un dels aspectes 

en el que ens hem de centrar. La quantitat d’informació des de l’entrada a l’era d’Internet 

és enorme i inabastable, submergir-s’hi vol dir quedar-hi perdut, i per a que la 

fragmentació de dades prengui sentit és imprescindible un treball que inclogui l’analitzar, 

donar sentir, articular, sintetitzar i encara més. L’alumnat ha d’aprendre competències 

comunicatives i tots els que els acompanyen en els aprenentatges han de mostrar amb 

l’exemple que les tenen assolides. No es tracta de transmetre informació sinó de 

comunicar-la de manera que pugui facilitar el coneixement.  

 

Les famílies 

Les famílies eduquen, no és cap novetat, també que sense elles no és possible 

l’educació; sabíem que la seva absència lastra l’educació dels infants i joves, que no 

disposem encara de cap altra institució que pugui fer el seu paper en aquest nou 

escenari, quan l’escola queda físicament tancada els infants i joves queden amb les 

seves famílies. La diversitat de famílies és gran, vivim en una societat molt diversa en 

molts sentits, i és positiu. Però la diversitat també sabem que és una de formes de 

referir-nos a desigualtat, i allò que ha de garantir l’escola, una educació en igualtat 

d’oportunitats, no està garantit a nivell social.  

En ser les famílies agents educadors, en una situació en la que l’escola no pot jugar el 

mateix rol és molt important la col·laboració entre les famílies i els centres educatius. 

Aquesta realitat ens dona la mesura de la importància de la tutoria personal amb 

l’alumnat i la tutoria compartida amb la família, que cal potenciar i sistematitzar 

urgentment A determinats nivells l’alumnat pot haver aprés a treballar de forma 

cooperativa i autònoma, grans competències que és clau que s’assoleixin, però pensant 

en educació infantil i primària és fonamental que els adults de la família desenvolupin el 

seu rol d’educadors formals, en col·laboració amb els mestres, que es basa en la 

confiança, i aquesta s’assoleix dia a dia, i a la tutoria personal i compartida. Per tant, 

necessiten que els mestres puguin delegar en ells tasques que a distància és impossible 

acompanyar en un procés d’ensenyament-aprenentatge, i que mai es podran resoldre 

com cal de forma telemàtica. 

 

La bretxa digital 

Disposar d’un equip informàtic i connexió a Internet ha de ser un dret bàsic, sense no 

és possible accedir al sistema educatiu, especialment quan aquest es veu obligat a 

organitzar activitats d’aprenentatge de forma telemàtica. Els alumnes han de tenir 

garantit aquest dret. La bretxa digital va més enllà del disposar de l’equip, afecta també 

a l’ús que l’alumnat és capaç de fer-ne, és a dir de les seves competències digitals. Les 

competències digitals formen part de currículum i s’han d’assolir en el marc de tots els 
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aprenentatges, tots els àmbits curriculars han d’incloure el treball competencial digital. 

Per a que això sigui possible també els docents han de tenir assolides les competències 

digitals docents, i aquestes no poden estar reduïdes a la capacitat d’ús de determinades 

eines informàtiques sinó que han d’abastar una didàctica que incorpora tot el que 

entenem per digital. És a dir, no es tracta de fer el que es fa a nivell presencial de forma 

digital sinó utilitzar la tecnologia per a un procés d’ensenyament-aprenentatge en línia.  

Els entorns d’aprenentatge virtual són una gran eina doncs faciliten el contacte en xarxa 

i obren i amplifiquen les possibilitats de generar comunitats amb altres persones d'acord 

als propis interessos, necessitats i objectius propis d'aprenentatge. Xarxes de persones 

que comparteixen continguts curriculars, projectes, experiències, etc. 

Per exemple, no té cap sentit substituir exposicions magistrals per vídeos a Youtube, 

això mateix es podia fer d’ençà que van aparèixer les càmeres de vídeo de VHS o Beta 

fa quaranta anys, la diferència avui és la facilitat de distribució dels continguts. La bretxa 

de la competència digital és estratègica. I encara cal pensar també en la bretxa de 

l’aplicació de les competències digitals, el sentit final és fonamental i en això totes les 

competències convergeixen en la necessitat de pensar de forma crítica i que els 

alumnes siguin capaços de treballar en equip de manera col·laborativa, amb criteris de 

creativitat i en la recerca del coneixement. Cal superar totes les bretxes digitals fins a 

garantir que aquesta educatiu està a l’abats de tot l’alumnat. 

En el moment actual cal analitzar tot allò que no està resolt, diagnosticar els punts forts 

i els punts febles de la competència digital docent i de l’estat competencial de l’alumnat. 

És important, doncs, que es faci una avaluació externa al sistema sobre l’estat 

d’assoliment de les competències digitals del currículum de l’educació obligatòria, i 

especialment de les necessitats dels docents. 

 

La formació TIC per a docents 

Cal definir un pla de contingència per assegurar que el professorat té competències 

digitals docents (CDD) per poder continuar la docència en línia; les TIC han d'incloure 

criteris pedagògics i cal una revisió dels recursos digitals de centre per fer la transició 

en cas d’emergència. 

Han aparegut a la llum les mancances pròpies d’una educació plantejada 

fonamentalment en format presencial, així es veu la manca de formació per part dels 

docents, la poca cultura digital a la societat i uns materials didàctics que són obsolets. 

Les solucions poden ser les següents: abastir des dels centres escolars la majoria de 

famílies amb aparells i connexions pertinents, formació en competència digital a les 

famílies, revisió del currículum perquè sigui més competencial i significatiu, establir 

criteris mínims en referència a la competència digital que els alumnes han de tenir en 

acabar cada etapa educativa, incloure el requisit de Competència Digital docent per part 

del Departament d’Educació a tot el professorat en actiu i dotar les escoles de totes les 

infraestructures digitals necessàries per tot l’anterior. 
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La bretxa emocional 

La gestió de les emocions forma part de les competències personals que han d’assolir 

els alumnes, es tracta d’un àmbit transversal i per tant hauria d’estar present a totes les 

programacions didàctiques. Les emocions no poden ser apreses però és important 

conèixer com i per què regulen el nostre comportament i de quina manera les podem 

gestionar. Una aprenentatge que consideri les emocions requereix docents competents 

emocionalment i que per tant prèviament han fet un treball personal d’autoconeixement, 

sense aquesta formació vivèncial és molt difícil acompanyar emocionalment als alumnes 

i a les famílies; per atendre les necessitats emocionals dels diferents perfils de famílies 

calen coneixements i molta pràctica. Per aquesta raó hem de considerar que existeix 

una bretxa emocional quan l’atenció a les emocions no es realitza amb criteris 

compartits, quan el treball amb les emocions no està present en el currículum amb la 

importància que mereix, i sobretot quan en moments com l’actual, un context de crisi, el 

rigor en l’atenció a distància i la diversitat no tenen una resposta unitària.  

La bretxa emocional també apareix en el perfil que desenvolupen els docents. La funció 

tutorial forma part de tots els docents, però no tots la poden portar a terme de la mateixa 

manera. Hi ha diferències notables que, més enllà de la personalitat pròpia, tenen a 

veure amb la formació, l’experiència i l’acompanyament rebut. També és fonamental 

que els tutors disposin de suficients hores en el seu horari, per l’atenció a l’alumna t i a 

les seves famílies. La funció docent més propera a l’especialitat, en concret a 

secundària, determina un estil docent en el que la prioritat és el treball en el marc didàctic 

de les competències de l’àmbit. En el primer cas, com a tutors, l’atenció dels docents 

queda limita a un petit nombre d’alumnes, en el segon cas, en una situació en la que 

l’educació té una vessant a distància, en línia, tan gran, pot permetre a un docent 

acompanyar a molts alumnes. L’exemple el trobem a l’IOC, on poc professorat exerceix 

docència a molts alumnes, però no pot fer una atenció de tipus emocional.  

 

Les necessitats dels alumnes, les famílies, els docents i els centres educatius. 

Per superar la bretxa emocional també serà necessari identificar les necessitats dels 

alumnes i docents, i planificar el tipus de formació docent i entorns d’aprenentatge que 

són bàsics per atendre de forma integral als alumnes. 

El retrobament dels alumnes amb el seu centre, entre ells i amb el professorat serà un 

moment en el que el treball sobre dol i pèrdues. Un alumnat emocional competent pot 

afrontar la incertesa del present i ser autònom en la relació amb els altres, també serà 

capaç de mostrar la necessària empatia envers el seu entorn i companys. 

La pregunta és com tractar les problemàtiques emocionals generades per: 

a) La pèrdua de persones estimades. 

b) L’aïllament social (vivències internes no compartides amb els companys o 

adults de referència). 

c) Dificultats socials/econòmiques/familiars… 
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Una de les respostes passa per dotar els centres de nous professionals (a part dels de 

psicopedagogia) com psicòlegs clínics o mestres d’educació especial amb dedicació 

única als alumnes que ho necessitin. Les instruccions d’inici de curs haurien d’establir 

aquestes pautes d’actuació. 

En els diferents nivells educatius: 

Llars d’infants. Són necessaris criteris per la tornada, per exemple, quants 

alumnes es podran tenir a les aules. També com abordar la tornada des d’una 

vessant emocional i d’acompanyament específica per aquestes edats. 

Educació Infantil 0-3. L’etapa d’educació infantil que comprèn les edats de 0-3 

és una etapa diferent a la resta. És una etapa de contacte constant, que a més 

de continguts, avaluacions, etc., és transmissora de valors, d’hàbits, rutines i 

descobertes. També és necessari disposar de criteris per la tornada, per 

exemple, quants alumnes es podran tenir a les aules. També com abordar la 

tornada des d’una vessant emocional i d’acompanyament específica per 

aquestes edats.  

Cal disposar d’un recull d’activitats, continguts, recursos, etc., per facilitar a les 

famílies, seguint la línia metodològica específica d’aquesta etapa. També per 

poder compartir neguits i dubtes. 

Educació Infantil 3-6. Aquesta etapa educativa ha de tenir un tractament 

diferenciat de l’educació primària ja que no és una etapa obligatòria. És l’etapa 

orientada a les atencions de les necessitats bàsiques. Per tant, s’hauria de fer 

recomanacions a les famílies sobre horaris bàsics que cal complir, respectar les 

hores de son, etc.  

Els docents han d’avaluar als seus alumnes, tenint en compte que aquests 

infants no son autònoms per poder fer les tasques, depenen de la capacitat i 

motivació dels seus pares i mares.  

Les orientacions que s’envien a les famílies haurien de girar al voltant de 

l’acompanyament a les famílies. S’hauria d’oferir una atenció individualitzada, 

donant eines i recursos a les famílies per a l’atenció del seu fill/a. És a dir, fer 

una proposta d’acompanyament a la setmana amb suggeriments d’horaris, 

rutines i activitats que no tinguin a veure amb les pantalles.  

ESO. Mancances que el confinament ha posat de manifest: l’autonomia dels 

alumnes, la capacitat d’“aprendre a aprendre”. S’hauria de renovar l’estructura 

de les classes/aules, que ha quedat obsoleta. Malgrat tenir ordinadors i pantalles 

el seu aspecte és el mateix que fa un segle. Aquesta renovació hauria d’anar 

acompanyada d’un canvi metodològic. Espais i temps educatius han de canviar, 

el document del Consell Escolar de Catalunya El temps a l’educació inclou 

propostes i orientacions en aquest sentit. 

L’aprenentatge ha de ser significatiu, sempre fent una pregunta oberta 

relacionada amb allò que estan vivint i problematitzar-la de forma que cerquin 

solucions. La intenció és relacionar allò que viuen amb els aprenentatges previs, 

és a dir, centrar l’aprenentatge en el gust per aprendre i no en la qualificació final. 

FP. Propostes específiques. Cal visibilitzar aquests estudis als mitjans de 

comunicació. La finalització dels 2s cursos de Cicles ha d’estar orientada a 
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valorar la continuïtat dels itineraris formatius o al desenvolupament de tècniques 

de recerca d’ocupació o recursos per a la ocupació. Cal desenvolupar i aplicar 

l’IPOP (Informe personal d’orientació professional). 

Formació d’adults. Cal tenir en compte que la diversitat és molt àmplia. És 

necessari compartir experiències sobre com estar en contacte amb l’alumnat i 

fer seguiment de les activitats. 

 

L’autonomia en l’aprenentatge i l’avaluació 

L’autonomia de l’alumnat depèn de molts factors. Podem referir-nos a la seva autonomia 

com la disponibilitat que té per accedir a diferents recursos educatius i això està 

relacionat directament amb el seu entorn socioeconòmic, no podrà ser autònom degut 

a les limitacions amb les que es troba; però hi ha una forma d’autonomia que és un dels 

fonaments de l’aprenentatge: la capacitat per aprendre a aprendre, la capacitat de dirigir 

les seves necessitats i poder satisfer-les amb el propi criteri. Aquesta autonomia també 

forma part del currículum formal i només si s’ha assolit es pot ser capaç de continuar 

aprenent en una situació de crisi com la que ens trobem. Amb alumnes autònoms es 

desactiva la funció docent enfocada a dirigir els alumnes més que no a acompanyar-los, 

el docent passa a ser aquell recurs del que disposa l’alumne quan qui dirigeix el seu 

procés és ell mateix, assessorat naturalment pels docents i amb el suport d’una persona 

tutora. També l’avaluació pren un nou sentit, i serà l’autoavaluació una de les 

avaluacions més importants, i per a que sigui possible aquesta avaluació o la 

coavaluació, també l’heteroavaluació; els docents han d’haver establert amb claredat 

els criteris i indicadors d’avaluació i així els mateixos alumnes podran avaluar-se o la 

seva família col·laborar-hi. El donar sentit a l’avaluació i als aprenentatges realitzats sí 

que necessiten de la conversa (feed-back) amb el docent i només en aquesta relació es 

consoliden els aprenentatges, però en tot cas serà en un moment posterior i sempre des 

de l’autonomia de l’alumne, sinó no hi ha aprenentatge que tingui un valor vital. 

L’avaluació ha de ser formativa, personalitzada i de seguiment; la coordinació del 

claustre del centre per mitjans telemàtics, si és necessari, és clau. 

28 d’abril de 2020 


