V Jornada Marta Mata

Célestin Freinet i els Drets de l’Infant
L’infant és de la mateixa naturalesa que nosaltres
Saifores, 17 de novembre del 201 2
Introducció
Marta Mata citava sovint Célestin Freinet, com a un dels grans mestres i
pedagogs que ens han ajudat als mestres a renovar el dia a dia de l‟escola.
Ens en diu, per exemple:
En l‟etapa d‟Educació primària podríem referir-nos, a més, a les pràctiques i
institucions de l‟escola Freinet com les primeres en el cultiu de valors.
Recordem l‟estudi amb el mètode d‟assaig, error i solució, individuals i
col·lectius, el treball cooperatiu i productiu en l‟hort escolar, la introducció de la
impremta i el text lliure a la classe, el projecte de treball en grup, l‟assumpció de
responsabilitats per part de nens i nenes dins del grup classe, la cartellera
contínuament renovada amb els “jo felicito”, “jo critico”, “jo proposo”,
l‟assemblea setmanal de classe, amb la manifestació de problemes i conflictes i
els acords per resoldre‟ls.
Com han de conèixer els infants el valor de determinades normes si abans no
n‟han viscut la necessitat i no les han elaborat? Això és el que demanaríem a
l‟escola primària: l‟aprenentatge actiu en tots els camps i en col·laboració, que
no milloren amb el nombre d‟assignatures i de mestres especialistes en una
matèria determinada, sinó amb el treball en equip dels infants a classe i dels
mestres a l‟escola.1
I parlant de Freinet a Saifores vull citar una mestra lleidatana, Dolors Piera, que
portà el mètode Freinet a l‟escola graduada de Vilafranca del Penedès l‟any
1934.
Dolors Piera, nascuda en un petit poble de la comarca de l‟Urgell (Puigverd
d‟Agramunt) va formar part d‟un grup de 25 mestres entusiastes en la defensa
de l‟escola laica i única, i en va ser l‟animadora: un diumenge al mes es
traslladaven en autobús a una escola on els companys allà destinats,
explicaven les seves experiències, per acabar realitzant un acte pedagògic
obert a tot el poble: en deien “Batecs”. Sovint el mestre que els acollia els havia
demanat un d‟aquests “Batecs”.
És aquest mateix grup el que, que a través d‟Herminio Almendros, va iniciar
experiències freinetianes i va organitzar la Cooperativa de la impremta a
l‟escola, formada inicialment per vuit o deu mestres.
Dolors anava connectant des de Vilafranca amb mestres del Penedès i del
Garraf, alguns dels quals practicaven aquells anys el mètode Freinet, com a
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finals del 1960 i a la dècada del 1970 i 1980 ho feia l‟escola Cossetània de
Vilanova i la Geltrú.
Sovint, en parlar de Freinet, la Marta Mata recordava que l‟any 1935 va ser
professor de l‟Escola d‟Estiu a Barcelona, participant en un curs que donava la
Cooperativa citada.
Celestin Freinet és també un defensor dels drets de l‟infant. Ens diu: “Cal que
l‟escola alliberi l‟infant, essent que molt sovint és l‟infant el qui aspira a ser
alliberat de l‟escola”.
Amb els temps i els vents que corren ens cal recordar pedagogs com Freinet i
Marta Mata per plantejar-nos l‟educació i el seu arrelament a la vida de les
persones, a la de la societat, a la necessitat que els nens i nenes es formulin
preguntes, per innovar, per crear i per renovar.
Potser ens sentirem minoritaris però és un camí segur per ajudar els infants a
ser més lliures i per ajudar-nos a nosaltres mateixos a sentir-nos més realitzats.
Ens plau oferir-vos aquest extens resum amb el contingut de les intervencions
que van fer a la V Jornada Marta Mata diversos mestres especialistes i
practicants de les tècniques Freinet.
Les més de 80 persones que hi vàreu participar, podreu rememorar la Jornada i
les que no hi vàreu ser, en tindreu un tast, que segur que us agradarà.
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La Pedagogia Freinet i els Drets dels Infants
Una conversa amb mestres a Cal Mata. Saifores. Banyeres del Penedès,
Baix Penedès
Ferran Zurriaga
Mestre valencià
Intervenció llegida per Albert Dasí per encàrrec de l‟autor, que no ha pogut ser
a la Jornada per problemes de salut.
Nosaltres, els de l’ofici de mestres
El fet de reunir-nos a Cal Mata, aquí a Saifores, m‟ha fet recordar, en primer
lloc, alguns dels moments que vam compartir amb Marta parlant de mestres,
escola i alumnes; la darrera vegada fou el 26 de gener del 2006. En segon
lloc, la convocatòria d‟aquesta conversa entorn dels drets de l‟infant i Freinet
és un clar senyal del vostre interès per aprofundir en els treballs d‟aquest
mestre que tant va fer per l‟educació.
Voldria recordar ara unes paraules de Marta, fetes a la revista El clarión, de
l‟STE, en una de les darreres entrevistes que va realitzar:
“Crec que en l‟escola, el més prompte possible, cal encarrilar la
participació com feia Freinet: cartell amb columnes per escriure: jo felicite, jo
critique, jo propose; assemblea setmanal de classe, on hi ha debat, es
prenen decisions i responsabilitats en els projectes cooperatius i es fan
reglaments de treball i joc. A més a més, la impremta, la revista, la biblioteca
de classe i l‟escolar, l‟hort cooperatiu... la impressora per ordinador, el
cercador, el correu d‟Internet”.

Parlant de Freinet amb la Marta Mata

Intentaré ser breu. I si no ho aconseguisc, perdoneu-me. Però com no parlar
del tema! Si és cada vegada més present. Si els drets dels infants, els dels
treballadors i els dels pobles estan cada vegada més en precari. Estem vivint
actualment a la nostra Europa un estat de defraudació, comandat per un
capitalisme salvatge que ens governa; i tot això ens està demanant unes altres
alternatives educatives, uns altres models organitzatius i unes altres
estratègies. Com voleu que no parle?
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Els Drets dels Infants i Freinet és un títol colpidor, per tot allò que representen
per al món ensenyant. Si la societat i l‟escola tenen una funció essencial en
la socialització de l‟infant, és per formar ciutadans; i per portar endavant
aquesta tasca és obligació de tots els implicats en ella d‟actuar, i principalment
l‟escola haurà de fer visibles aquests drets dels infants: en ells podem trobar
escletxes i vies que poden fer difícils les estratègies dels que volen acabar
amb els serveis públics, com veiem en aquests moments respecte a
l‟ensenyament o la sanitat.
Actualment, en paraules de F. Mayor Zaragoza, estem assistint a la creació
“d‟un apartheid escolar i universitari en plena expansió i ens cal
reconstruir l‟educació com projecte ciutadà de formació cívica i d‟igualtat
d‟oportunitats efectiva per a tots. Amb la manca d‟una voluntat política ferma i
d‟un autèntic projecte educatiu a llarg termini, podríem assistir fàcilment a la
segmentació de l‟ensenyament, segons una lògica fractal, en la qual una
minoria d‟elegits accedirà al “paradís del saber”, i els nous pàries del saber
estaran abocats als inferns dels nous guetos educatius, i una massa
intermèdia d‟ineficients purgatoris”.
No és temps de violes per a l‟escola pública. La Taula Rodona Europea
(TRE), l‟ FMI i l‟OCEDE fa temps que tenen posades les seues mirades en la
privatització de l‟ensenyament, no per fer-ho millor pels europeus, sinó per
potenciar el seu negoci. A la nostra Europa, d‟any en any, les despeses
educatives van disminuint en relació al producte interior brut. ¿Què vol dir tot
això? Que els mestres actuals estem davant d‟un estadi semblant al que van
trobar als anys 30 el mestre Freinet i els que van acomboiar-lo creant aquella
obra de la CEL (Cooperativa de l‟Ensenyament Laic). I que a aquells que
tenim l‟ofici de mestre, ens caldrà treballar per defensar drets aconseguits i
fer vigents els drets de ciutadania dels infants i joves dels quals estem tractant
en aquesta conversa.
El camí de Freinet entorn dels Drets dels Infants
Allà pels anys de 1920, el mestre Freinet començà en la seua menuda escola
rural un procés de transformació de l‟educació popular. Era un gran lector i,
procurant estar al dia de la pedagogia del moment, va contactar i escorcollar
tot allò que deien els moviments de l‟Escola Nova. Però els problemes que
descobria en la seua aula no li feien oblidar els altres problemes que vivien al
seu entorn els camperols, els obrers, els pares dels seus alumnes: i ell també
es féu solidari de la seua lluita.
En el curs 1934-35 inicia Freinet una sèrie d‟activitats dirigides a l‟animació de
les associacions de pares. Pretén animar una “lliga de pares”, que serà el
primer pas cap a un moviment més ampli, el del Front de la Infància. Intenta
amb això crear, de forma paral·lela al Front Popular, un front de tots aquells
dedicats a l‟educació, una organització que tinga com a eix la defensa dels
drets dels infants i la millora de l‟escola pública. Intel·lectuals com Romain
Rolland, Barbusse i Bloch col·laboren en la iniciativa. Freinet presenta la idea
en el Congrés Internacional de l‟Ensenyament de Meudon -en agost de 1935i comença la redacció de la Carta del Front de la Infància, proposta que és
acollida amb entusiasme i que anirà de la mà del Front Popular. En la base de
la tasca estan els 1.500 socis de la CEL, la simpatia popular i la voluntat
d‟aconseguir la participació dels sindicats i partits polítics. És aquest un inici
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d‟accions que tenen un clar component de defensa dels drets dels infants, i
Freinet, que és conscient de les dificultats que això representa, diu:
“Aquest país (França) necessita un ample moviment capaç d‟imposar al
Govern una acció forta i coordinada en favor de l‟escola, de la infància i la
joventut.
Aquest poderós moviment de fons, el Front de la Infància, intenta posarlo en marxa en el nostre país. Per descomptat, el Front de la Infància no
pretén estar per damunt dels partits i els grups”.
Freinet convoca una assemblea constituent, sota la presidència honorària de
Romand Rolland, que inclou totes les organitzacions d‟esquerra: sindicats,
partits politics, Lliga dels Drets Humans, moviments juvenils... Després de
llargues discussions es va elaborar la Carta del Front de la Infància, de la
qual, i entre altres aportacions, assenyalem aquesta:
“Fins avui, els governs sempre han deixat en darrer pla l‟atenció a la
infància. La reacció en el curs dels darrers anys ha agreujat les condicions
materials de l‟escola: supressió de crèdits per edificar, supressió d‟escoles,
sobrecàrrega de les existents, etc. El feixisme sols aconseguirà agreujar
aquesta irremeiable decadència impulsada per les forces de l‟obscurantisme”.
El projecte del Front no va passar de la redacció del document, per la manca
de suport dels sindicats i partits, però va servir per marcar unes estratègies
entre els seguidors de les tècniques Freinet i altres grups preocupats per la
situació dels infants. ¿Per què? La CEL, en aquell moment, no era un
moviment de masses, i penetrar en els sindicats i partits politics no era fàcil, i
per tant no varen ser escoltats. A la fi de 1936, en una editorial de juliol,
Freinet escriu sobre els malentesos que han sorgit per aquella idea del Front.
Però ell segueix considerant que els enemics de l‟escola laica, de la renovació
de la pedagogia popular, són també els que neguen els drets als infants i
exigeix una gran unió de tots els implicats en l‟educació. En el seu escrit ens
recorda també la situació que s‟està vivint a la Guerra d‟Espanya, i escriu l‟1
d‟octubre de 1936:
“En el moment actual, obstinar-se en fer una pedagogia pura seria un
error i un crim. La defensa de les nostres tècniques, en França com en
Espanya, es desenvolupa en dues bandes a la vegada: el front escolar i
pedagògic per un costat, en el qual haurem de mostrar-nos més atrevits i
creadors que mai, perquè el futur immediat ens força a això; i el front polític i
social, per defensar vigorosament les llibertats democràtiques i proletàries”.
Retornat de la guerra europea, Freinet reorganitza la CEL i l‟ICEM, i
desenvolupa una reflexió teòrica per demostrar el valor de les seues
tècniques. És, sense dubte, l‟etapa més fecunda del seu pensament. El 1946,
deia:
“per mitjà de la cooperació escolar, són els infants els que prenen les
brides efectivament, de l‟organització escolar, de treball i de la vida de
l‟escola. Això és l‟única cosa que importa”.
Aleshores, desenvolupa la idea: “des de l‟origen, l‟home porta en si un
potencial de vida... i aquest potencial de vida l‟anima amb el seu impuls i el
llança endavant, cap a la realització del seu destí...” Aquesta característica,
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ens recorda C.R. Rogers en allò que diu “tendència a l‟actualització” i Freire,
“ el ser més”. Però Freinet concreta més, quan diu: “és un potencial de vida”.
Per aconseguir tot això caldrà que l‟individu, i en aquest cas és l‟infant, estiga
salvaguardat per unes condicions òptimes, i aquestes condicions depenen
d‟uns drets que han de ser iguals per a tots els infants:
“La renovació educativa que nosaltres propugnem comença amb les
atencions prenatals i a la primera infància, quan ja hem dit que té una
importància fonamental per a la formació dels nostres nens: indica la
necessitat que els alumnes tinguen una bona alimentació, molt d’aire,
exercici, i la urgència de tirar a terra les escoles-cavernes per edificar els
tallers de treball escolar amplis que necessita l‟escola actual; suposa la
integració de la nostra activitat dins del medi ambient, del qual la classe ha de
ser el mirall”.
C. Freinet: Consells als mestres joves.1969.

Material exposat durant la Jornada
L‟interès de Freinet per la salut global dels infants serà constant al llarg de la
seua obra, perquè és per a ell la condició per a un bon aprenentatge. I diem
“salut global” perquè en el “moviment de cooperació educativa” prenem el ser
humà globalment, en la seua totalitat. Les condicions de la salut global són
aquestes:
- Salut física. Que vol dir dret a una alimentació suficient, sana, equilibrada.
Preocupació pel benestar corporal, per un descans reparador...
- Salut psicològica. Cal trobar el seu equilibri, ser reconegut (per un individu
o per un grup). Desenvolupar l‟expressió i la creació, la presa de
responsabilitats, produccions, creacions, adquirir un mínim de confiança en si
mateix. Com deia Freinet: “Explotar el que és present en cada nen i per això
aprendre a conèixer-lo individualment”:
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- Salut intel·lectual. Depèn de les precedents. Per tal de poder fixar una
mirada serena i intel·ligent en l‟exterior, cal ser clar interiorment i equilibrat.
L‟escola haurà de transformar la recepció passiva en reflexió crítica. I per això
cal que l‟infant siga, ell mateix, partidari i productor de missatges escrits,
sonors, gràfics. Fer florir totes les seues possibilitats, per la vida que haurem
sabut organitzar per a ell, per les experiències suscitades en tots els terrenys,
pels descobriments que haurem provocat i, per això, saber com ho hem de fer
per organitzar el medi escolar.

Célestin Freinet envoltat d‟infants
Entrar en els escrits de Freinet entorn de la infància és descobrir tot un nou
món de coincidències entre la Declaració dels Drets de la Infància i aquell
principi que diu que només es pot educar quan existeix respecte mutu entre
l‟adult i els xiquets i xiquetes. Serà aquesta una constant en els seus consells
als mestres. Per altra banda, Freinet era una d‟aquelles persones que
s‟alimenten dels grans corrents del pensament i que assimilen tot allò que
lligen i sempre amb la voluntat de transformar-ho en tècniques que portaran
la vida a l‟aula.
Per a Freinet educar és, per damunt de tot, un exercici de llibertat. Això
implica una sèrie de ruptures: la primera i més important, la ruptura de la
paraula, el moviment democràtic de la paraula, d‟on arranca el poder de
comunicar-se, el reducte amb el qual l‟infant construeix la llibertat.
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L‟educació per a la llibertat exigia una nova arquitectura didàctica, i en això
Freinet va anar traçant unes línies on l‟ensenyament retornarà a la
intel·ligència la seua funció pròpia, que és tractar de permetre als individus
adaptar-se i trobar per ells mateixos la solució als problemes vitals, mitjançant
el tempteig experimental. I l‟educació haurà de tornar a la voluntat i els
sentiments la seua capacitat de abocar-se pel bé i el deure: “no obrar ja
perquè s‟obliga a obrar, sinó perquè es sent el desig i la voluntat de fer-ho,
havent mesurat personalment les responsabilitats”.
El tempteig experimental és per al nen allò que l‟ajuda a alçar la seua pròpia
construcció. Voler substituir-lo, com intenten alguns corrents pedagògics
moderns per un mètode aparentment lògic i científic, és un error. Per això
crearà les tècniques que van ajudar el tempteig experimental a ser present a
l‟aula: activitat intensa en l‟escola integrada en el medi; nous materials que
permeten el treball infantil; una actitud de col·laboració de l‟ambient familiar i
escolar.
El dret a expressar-se pressuposa el de ser considerat un interlocutor vàlid, i
el paper de la família en la capacitació de l‟infant en aquest aspecte és
primordial. Aquest dret entranya el dret a aprendre a llegir i escriure. La
tècnica del text lliure està en la base de l‟expressió personal i la creativitat.
L‟aula es converteix en un lloc d‟intercanvis, de comunicació i on el xiquet es
sent escoltat. L‟infant té dret a prendre la paraula i pot dirigir-se, segons
l‟organització i les necessitats de l‟activitat, ja siga a la classe sencera o a un
grup més reduït que te l‟obligació d‟escoltar-lo.
La vida s‟elegeix, se somnia i es construeix davant l‟ample camp de l‟amistat.
El poder elegir és el fonament de l‟existència, el principi essencial d‟una
cultura democràtica, el suport de la dignitat de la persona. Per això, la
societat humana que de veritat pretén seguir la via de progrés haurà de
mantenir sempre viva la possibilitat d‟elecció.
Un document clau en el camí de la defensa dels Drets des Infants: les
invariants pedagògiques
Ara voldria recordar-vos un dels documents de l‟Escola Moderna que ha estat
font de debats i que ens ajuda a tots a reflexionar entorn de l‟infant, els
mestres i la institució escolar: Les invariants pedagògiques. En part, aquestes
Invariants tenen sovint propostes perquè els ensenyants reflexionem i
analitzem la nostra pràctica pedagògica i vénen a completar els Drets de
l‟Infant.
Cinc anys després de la Declaració dels Drets de la Infància de 1959, el
mestre Freinet publicava Les invariants pedagògiques, una de les aportacions
més interessants del seu pensament pedagògic. Representen un conjunt
d‟intuïcions educatives, pràctica a la que ens té acostumats Freinet i a la que
es va dedicar al llarg de la seua vida. Algunes d‟aquestes intuïcions o
iniciatives són molt avançades per aquell temps. R. Dottrens, el 1970, ja deia:
“Caldria un volum gran per enumerar totes les iniciatives genials d‟aquest
mestre d‟aldea, convertit en una de les figures més grans del món pedagògic
actual”. Ara faré un petit comentari entorn d‟una Invariant que considere clau
a l‟hora de valorar les aportacions de Freinet al món dels Drets de l‟Infant.
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Invariant núm. 1: L´infant és de la mateixa naturalesa que nosaltres.
Com podeu comprendre és una afirmació poderosa que representa una nova
visió de la infància, una forma molt contundent del pensament del Mestre, que
ens facilita el camí cap a uns drets dels infants més complets. Més enllà del
dret a la integritat física i psíquica, el dret a un nom, a una filiació..., el xiquet
posseeix també tots els drets humans, com són la llibertat de pensament i la
llibertat d‟expressió individual i col·lectiva. Qualsevol de nosaltres que recorde
alguns fets de les aules on els infants manifesten les seues reivindicacions de
respecte quan tenen la paraula, constatarà que sovint es troba en situacions
en les quals s‟incompleix aquest principi.
Penseu que Freinet per arribar a aquesta Invariant ha viscut i recollit totes
aquelles experiències de les classes cooperatives. Elles donen fe que els
infants poden ser actors responsables de la seua vida escolar si se‟ls
proporciona el dret i els mitjans necessaris. Per a Freinet, l‟escola ha de ser el
lloc d‟aprenentatge dels drets humans i ha de permetre que siga on l‟infant
aprenga a viure‟ls.
Aquesta idea portarà a l‟acord que prenen en el Congrés Internacional de
l‟Escola Moderna de Nantes, el 1957, on es va adoptar una Carta de l‟Infant.
En ella, l‟article 15 deia: “els infants tenen dret d‟organitzar-se
democràticament per al respecte dels seus drets i la defensa dels seus
interessos”. És aquesta una de les conquestes de la infància: després d‟un
llarg procés històric, l‟infant submís als dogmes ha acabat esdevenint un infant
ciutadà.
Aquestes declaracions, els debats d‟aquests temes, han estat les causes que
han propiciat que les llibertats fonamentals dels nens deixaren de dependre de
la bona voluntat dels adults. En efecte, la Convenció Internacional sobre els
Drets de l‟Infant de 1990 era una victòria de tots els infants del món i enfortia
les pràctiques del Moviment Freinet. Reconeix que “l‟infant està en condicions
de formar-se un judici propi i el dret d‟expressar la seua opinió” (art.12, l), el
dret a la llibertat d‟expressió” (art. 13, 1), de pensament, de consciència i
d‟associació (art. 14, 1). I l‟article 17 destaca la importància de proporcionar
als xiquets i xiquetes “informació i materials d‟interès social i cultural”, una
necessitat vital per poder expressar-se de manera documentada i lliure. La
Convenció dels Drets dels Infants és vigent a l‟Estat espanyol des de l‟any
1991.
La domesticació dels nens amb l‟escolaritat ha estat una de les agressions
més importants que ha rebut l‟ésser humà, amb la pretensió d‟ofuscar la
mirada. Freinet no estava d‟acord amb l‟educació moral i cívica del seu temps.
Volia qüestionar l‟autoritat absoluta del mestre que conduïa a una obediència
passiva i a la formació de ciutadans submisos. L‟educació en la llibertat és
l‟única possibilitat que, partint de la intel·ligència i la justícia, l‟alumne vaja
enllumenant-se en el domini de la solidaritat i la pau.
Però el mateix Freinet era prou reservat en la utilització d‟aquesta paraula.
Deia: “no hem de parlar de llibertat; cal que parlem de l’organització del
treball i de les activitats”. Existeix la llibertat d‟escollir, de fer, de dir alguna
cosa i confrontar-la amb altra..., i tot això suposa un màxim d‟organització
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tècnica, sense la qual la noció de llibertat no seria res més que un somni. Una
disciplina nova de treball era l‟eina que podia tornar als infants la consciència
dels seus drets i dels seus deures, i a aquesta tasca dedicà el Mestre moltes
de les tècniques i les pràctiques que va dissenyar.
L‟organització dels aprenentatges a la classe cooperativa permet l‟expressió
del poder de l‟alumne en un marc de proposta i negociació, permet poder
construir cadascú els seus aprenentatges desenvolupant el sentit
d‟autonomia, de responsabilitat i de cooperació.

Com a mestre d‟educació especial, a partir de 1965 vaig decidir, seguint
Freinet, crear a la classe una organització cooperativa, amb una assemblea o
consell de classe que fera possible que els xiquets s‟expressaren lliurement, i
escolliren amb el pla de treball la planificació dels seus aprenentatges. Tot
això ho vaig fer seguint el corrent de la pedagogia institucional que, inspirada
en Freinet, van desenvolupar F. Oury i Aïda Vàzquez en aquells anys. En
aquella experiència vam viure situacions molt singulars, tant els meus
alumnes com jo mateix, les quals formen part d‟una altra història, però allò
interessant que ara voldria assenyalar-vos és que es crearen les
circumstàncies per les quals els infants van tindre ocasió de prendre unes
decisions, tant individualment com de comú acord amb altres alumnes, i això
va representar un canvi en els models de relació d‟ells amb altres mestres i
personal auxiliar del centre. Els debats, els acords de l‟assemblea, les
crítiques i felicitacions que feien davant d‟actuacions dels adults van crear un
estat d‟opinió respecte de la classe cinquena, la qual cosa els féu guanyar-se
un respecte, una presència activa en el col·lectiu de l‟escola, cosa que amb el
model tradicional d‟organització de la classe no havíem aconseguit.
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Respectem actualment els drets de la infància?
Els problemes de la infància, però, vénen de lluny i no es resolen
satisfactòriament perquè l‟incompliment de molts d‟aquests drets és el reflex
de les desigualtats socials, perquè estan condicionats a l‟assoliment de nous
ordres econòmics, socioculturals i polítics, i perquè res no obliga els Estats
membres de l‟ONU a vetllar per fer-los efectius.
Algunes xifres de la realitat infantil parlen per elles mateixes de l‟incompliment
dels Drets de la Infància. Segons dades del període 1970-1990, prop de 120
milions d‟infants en edat escolar mai no han estat en un aula escolaritzats, i
dels 440 milions que inicien els estudis, 308 milions no acabaran ni tan sols
els estudis primaris. Existien 10 milions de nadons que tenien el virus de la
sida a la fi del segle XX; hi havia més de 100 milions de nens treballant -200
milions segons altres fonts- a la majoria de països del Sud i en vies de
desenvolupament, sovint realitzant tasques esgotadores, vexatòries i
perilloses, com la prostitució infantil o l‟activitat bèl·lica.
Algunes de les situacions descrites vos poden semblar que no van amb
nosaltres ni amb els nostres països, però en el moment actual també hi ha
bosses de pobresa entre nosaltres, augmenta el nombre d‟infants del carrer,
els captats per la droga i els infants desemparats a causa de ruptures
familiars. Un 4% de les famílies espanyoles maltracten físicament o
psíquicament els seus fills; els xiquets segueixen essent les principals
víctimes d‟una epidèmia d‟abusos i de violència, tant per part de la societat
com de la pròpia família. La realitat ens diu que, en el primer món, les
criatures pateixen soledat (a l‟Estat espanyol, l‟any 2009, el 17% dels infants
estan sols tota la tarda, un 20% no veu al seu pare a l‟hora de sopar i un 3%
sopa sense els seus pares). A més a més, 150.000 nens i nenes entre sis i
catorze anys pateixen incomunicació extrema a casa.
Cloenda
Les crítiques més fermes que fem els mestres dels Moviments Cooperatius es
refereixen sempre a l‟autoritarisme en l‟escola, en les aules. El mètodes
tradicionals es fonamenten en l‟autoritat formal del mestre; he dit formal: els
xiquets i xiquetes són obligats a obeir incondicionalment i aquesta doma
significa la negació de tota ensenyança moral. L‟educació moral que l‟escola
tradicional intenta donar fracassa, així, amb totes les seues conseqüències.
No pot ser d‟altra manera:
“no serveix parlar a l‟infant del lliure arbitri –i fins resulta immoral- quan
com un ocell engabiat, viu mancat de llibertat d‟acció; dir-li que respecte els
adults, quan aquests no el respecten en absolut; ensenyar-lo a ser generós
quan ell mateix no es beneficia d‟aquesta generositat”.
Per a nosaltres, els mestres cooperatius, com deia Pettini, l‟any 1979,
“Estudiar i aplicar el pensament de Freinet significa efectuar un
descobriment continu, perquè són molts i molt rics els estímuls que ens
planteja. Mitjançant l‟organització cooperativa, més important encara que les
mateixes tècniques, Freinet continua sent un gran “educador d‟educadors”, la
veu càlida i el somriure serè i tranquil el qual ens continua ajudant a seguir
endavant, a desenvolupar un patrimoni mai acabat”.
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Ara sembla que ens acostem a una jugada definitiva entre la autoritat i la
llibertat; l‟individu i la col·lectivitat –o més concretament l‟Estat- amb la
separació definitiva entre els amos dels diners i els ramats que els hi deixen
administrar. Els qui manen, vol dir innegablement els ben dotats. El que no
sabem –i la història està encara molt lluny d‟aclarir-ho- és si els ben dotats són
els més ben plantats, els qui tenen més urpes o més indecència, o els que
s‟han afanyat per fer de la intel·ligència creadora una espurna de millora per a
tota la humanitat. Com tots sabeu, les angoixes de la història ens mostren els
contradictoris tempteigs per assolir un sistema social on l‟individu trobe les
màximes i potser les úniques garanties de la seua plena llibertat.
No estic pretenent una societat adulta perfecta. Ja comptem amb la feblesa i
limitacions de la naturalesa humana. També, amb l‟error, la malaltia i la
maldat. Els mestres saben que han de preparar els nens i els joves per a un
món que presenta a cada pas injustícies i problemes morals i que caldrà
resoldre en el pla més elevat possible dins l‟encaixonament de la vida humana
a benefici de tots.
Però avui, l‟altre problema que detectem, més greu per a l‟infant i per al
mestre, és el que ens està representant la defraudació, com un hàbit. És la
imatge real del desacord entre la moral de l‟escola -o que l‟escola hauria de
mostrar- i la pràctica del món adult, on personatges responsables de la vida
col·lectiva ens mostren una manca de moral i una vida d‟escàndol. Per això,
pretendre curar la infantesa sense tocar el món adult, sense exigir una actitud
ferma de la societat contra aquestes pràctiques, és una grossa errada.
El mestre italià Mario Lodi –que segueix viu amb els seus cent anys– diu:
“la intel·ligència que nosaltres pretenem desenvolupar haurà d‟esser
harmònica i global: haurà de comprometre‟s en els problemes per trobar
solucions adequades a la totalitat del context humà al que haurà de servir...
Únicament si té aquesta capacitat de captar la realitat humana, les seues
destreses i la seua intel·ligència podran ser eines revolucionàries d‟anàlisi, de
projecció i de lluita...”.
Però el que desconcerta més és que aquesta societat de governs
defraudadors no pretén desprendre‟s de l‟escola, la tasca de la qual desfà
tan matusserament. Necessiten l‟escola, i no volen traure-la dels seus galzes
tradicionals, però intenten controlar-la. No siga cas que és revolten els infants i
joves -aquests sí que són temuts, els mestres no tant;- per a nosaltres ja
compten amb institucions que saben com controlar-nos.
Freinet segueix gaudint de l‟interès de molts educadors d‟arreu del món.
Aquest estiu del 2012, ens vam aplegar al voltant de la RIDEF, a la ciutat de
León, tres-cents seixanta mestres de tot el món, i vam debatre i reflexionar
com fer de la nostra professió una via per preparar homes lliures i audaços,
persones encoratjades en el seu futur, disposades a construir el món dels
seus somnis. Allí hi havia un esperit inquiet, i era aquest esperit inquiet el que
aportava un caràcter d‟actualitat permanent i d‟anàlisi constant de la realitat
docent que estem vivint.
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Per altra part, no hem d‟oblidar que la participació dels alumnes en la vida
escolar continua sent una pràctica pedagògica. La ciutadania de l‟infant i el
seu dret de participació a l‟escola demanen noves mesures per a permetre
una participació més gran dels xiquets i joves en la gestió de l‟escola i dels
projectes educatius. Per això, els Moviments de l‟Escola Moderna d‟arreu del
món han realitzat al llarg del temps manifestos i cartes obertes a les autoritats
estatals responsables de l‟educació, ja que el dret de participació de l‟escola
en l‟educació primària no està confirmat jurídicament i la Convenció
Internacional sobre els Drets de l‟Infant no es troba entre els textos que cal
estudiar.
Som conscients, la gran majoria de mestres, que podem ajudar els alumnes a
realitzar-se en la vida, a trobar el camí de resseguir el seu destí amb la
màxima capacitat de poder. Com ens deia el mateix Freinet, l‟art de
l‟educació, l‟ofici de mestre, consisteix a saber obrir –o a saber aprofitar- les
encletxes profitoses. La meua recomanació, ara i ací, seria aquesta: hem
d‟aprofitar els Drets de la Infància per recordar-los als defraudadors, a tots
aquells que volen una educació a diferents nivells segons el poder econòmic
familiar, que no estem per això. Cal aprofitar els Drets per dissenyar
pràctiques escolars que posen en evidència el no acompliment per part dels
governs i seguir obrint encletxes que ens faciliten arribar a una educació per
igual a tots els infants; i en eixa acció, tots aquells que creuen en el seu ofici
de mestres tenen una tasca rellevant.
Gràcies per escoltar-me i endavant...
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Les invariants pedagògiques al segle XXI
Una experiència al claustre de mestres
Albert Dasí
Escola Gavina de Bétera, País Valencià
El mestre Célestin Freinet va representar un canvi de paradigma en l‟escola:
va escriure unes normes pedagògiques que va anomenar 'invariants'. Són una
veritable joia. Idees molt senzilles i tan modernes aleshores com ara. Va
incorporar a les seues aportacions el poema pedagògic de Makarenko.
La revisió que n'ha fet Francesc Imbernon situa les Invariants de nou en
l'avantguarda pedagògica.
Freinet va rebre l‟atac de la intel·lectualitat i els psicòlegs francesos, perquè no
era psicòleg. Vaja, i retreien que no era un teòric. En el fons, li retreien que era
mestre, solament. Vet ací. Així que van provar de desacreditar-lo amb l'objectiu
de no validar les seues invariants. Un error, un greu error aleshores i ara
mateix. Com diu el mestre Ferran Zurriaga, la pràctica i l'escola han
demostrada abastament l'eficàcia d'aquelles idees. La contundència d'una
descoberta pedagògica de tant de valor.
Per això vam aconsellar el nostre claustre de mestres a fer l'experiència de
llegir-nos el llibre de Francesc Imbernon, http://bit.ly/17TbOXx una lectura
d'estiu en favor de la reflexió: pregunteu-vos què feu en la pràctica diària en
relació a les invariants. A setembre, ja en parlarem.
En un parell de claustres vam voler treballar les invariants i ens hi va ajudar el
mestre Ferran Zurriaga, que sempre ens sorprèn amb noves aportacions:
-al voltant de la psicologia de Freinet, que és una pràctica activa sense
excuses, amb xiquets.
-la necessitat que l‟escola sigui cooperativa i s‟hi facin tallers cooperatius,
-la importància en la disposició de l‟espai educatiu.
-la necessitat d‟aplicar una pedagogia experimentada,
-la demostració que, la de mestre, és una professió emancipada.

Un claustre col·laboratiu amb el mestre Ferran
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Ferran recomana la lectura als mestres, els encomana encaridament que
llegesquen, perquè Freinet era un lector increïble: llegia de tot i ho llegia tot. I
era a partir de la lectura i la pràctica que va assentar una pedagogia atemporal.
Llegiu els mestres, els corrents pedagògics, llegiu sense parar, i feu llegir els
vostres alumnes. Convideu-los a llegir.
Ens parla també d‟altres psicòlegs i pedagogs: Profit, Angel Patri, Ferrier,
Montessori, l‟escola de La Montesca, Brunner, Pontecorbo, l'Escola Moderna,
Cousinet… Ferran convida els mestres a llegir, per dos motius: per ser un
model davant els alumnes, i per aprendre dels llibres i de la pràctica,
naturalment.
Aquella vesprada vaig parlar de la Invaraiant núm. 1, la primera, que diu:
L‟infant és de la mateixa naturalesa que nosaltres, i és el subtítol de la Jornada
a Saifores.
Bé, a l'escola vam fer dues coses diferents, amb les invariants:
UNA. Vaig penjar les invariants al menjador d'alumnes. Les vaig tenir esteses
com la roba durant quinze dies. I vaig demanar als alumnes que proposaren
una imatge per cada invariant.
DUES. Vaig fer el mateix en un dels claustres de mestres. Els vaig donar tres
gomets a cadascú i els vaig dir que prioritzaren tres invariants que ells posarien
en la pràctica l'endemà.
Entre més temes que vam parlar després, es va produir un debat al voltant del
fracàs, la frustració, la vivència de l'error com a font d'aprenentatge...
A més a més del debat al claustre, vam posar a twitter les idees principals, i
vam recollir què deien les xarxes sobre Freinet, aquell dia.
Després que cada mestre va triar una invariant, per tenir-la present durant el
curs, vam anar fent comentaris, a partir de la conversa i dels twitters que
s‟havien recollit, i que podeu llegir aquí: invariants.
[era important la distensió, parlar tranquil·lament, per què això i allò…]
-pesa molt a l'escola la tasca de corregir; ens passem els dies corregint.
-el valor de ser una professió que a mesura que experimenta i comparteix se
sent més emancipada #Freinet
-front a la pedagogia del fracàs, ens cal la pedagogia de l'èxit: tots els alumnes
poden tenir èxit en diversos temes
-el grup classe, el treball de recerca i el treball cooperatiu entre mestres i entre
mestres I alumnes
-una de les exigències que planteja Freinet és el compromís del mestre amb
l'entorn.
-el text lliure va ser una eina fonamental en el seu moment per introduir el
valencià a l'escola
-és important que el treball de l'aula siga una cosa viva i il·lusionant; avui en dia
amb les TIC és més fàcil
-la correspondència escolar, a la qual Freinet donava màxima importància, és
una eina molt vàlida per treballar la interculturalitat
-les històries personals són fonamentals en la pedagogia de Freinet
-les accions jo critique, felicite, propose, ajuden els infants a parlar
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-l‟avaluació és un tema clau i molt seriós, si és que volem saber què es cou en
el procés d‟aprendre i d‟ensenyar.
Estem segurs que Freinet inclouria com a invariable l‟actualitat tecnològica:
-faria ús de twitter a l‟escola
-faria ús del mòbil
-què faria el Mestre?
-què fan els nostres mestres?
Ens preguntem, potser perquè les preguntes ens donen més joc que no les
respostes, inspirats en les INVARIANTS:
-quantes coses que fan hui els mestres són del segle XIX i són evitables?
-quantes són innovadores exclusives del segle XXI?
-quantes són agosarades?
-per què necessitem mestres valents i de molt de coratge?
Finalment, cada mestre enuncia tres característiques que demostren que la
seva aula és un laboratori de pedagogia pràctica.
Ah. Aquesta pregunta també la vaig pasar en una aula de sisé de primària. I em
vaig quedar garratibat de les respostes.
En realitat jo venia a explicar-vos una Carta del mestre Ferran Zurriaga
adreçada a Celestin Freinet. I hem acabat parlant d'invariants, de pràctica
pedagògica, de lectures imprescindibles, de noves tecnologies, de l'escola, que
és un dels temes apassionants del segle, sens dubte.
Que ens siga de profit, doncs.
Per la llengua, per l'escola, pel país.
A continuació, treballarem algunes invariants.
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El dret a tenir un nom
Pitti Gómez
Mestra d‟Educació Infantil
Crec que és molt oportú el tema que enguany ens ocupa en aquesta Jornada
Marta Mata.
Els drets de l‟infant és una temàtica que sempre hauria d‟estar present en
educació. La seva reflexió dóna molt de si i es pot relacionar perfectament amb
la Pedagogia que propugnava Célestin Freinet, un mestre que creia en aquests
drets de l‟infant i que plantejava des de la pràctica una determinada manera de
fer.
El subtítol d‟aquesta Jornada fa pensar: L‟infant és de la mateixa naturalesa
que nosaltres. L‟infant ha de ser considerat com a persona des del moment del
seu naixement, com a persona que pensa, que té sentiments, que vol avançar,
que vol tenir èxits... exactament com tots nosaltres.
Liliane Lurçat afirma que allò que diferencia l‟infant de l‟adult és el seu grau
d‟autonomia. Si en l‟edat adulta ja no és fàcil ser una persona autònoma, és
molt més difícil en el cas dels infants, que depenen dels adults per satisfer les
seves necessitats.
Drets i necessitats.
Segons Jordi Cots, un dret és una necessitat protegida per la llei.
Quan parlem dels drets dels infants s‟ens plantegen algunes paradoxes:
-l‟infant té drets inherents a la seva naturalesa, però són indirectes i
condicionats, perquè una gran part del seu compliment depèn del fet que uns
adults el facin possible,
-l‟infant té dret a l‟educació. Una educació
que li han de facilitar els adults en un
ambient humà, però aquests adults han
d‟estar educats per poder fer-ho possible,
-l‟infant és reconegut com a ésser humà de
ple dret, però encara és poc autònom,
-l‟infant ha de ser protegit, però cal tenir
present que és capaç de sentir, de pensar,
de tenir criteri,
-l‟infant ha de complir la voluntat de l‟adult,
però se li ha de reconèixer el dret a la
llibertat.
En aquest sentit, Philippe Meirieu afirma que
l‟autoritat (no l‟autoritarisme) de l‟adult és
imprescindible i no es pot defugir.
L‟infant té dret a viure en un ambient càlid i segur, en un ambient significatiu, ric
en oportunitats i vivències.
Aquest ambient significatiu, aquest adult que l‟ajuda a avançar i el desig natural
de l‟infant per créixer i saber, són les claus del seu desenvolupament.
Cal donar temps al tempteig, a la conversa, a l‟observació, a la reflexió, a la
simbolització.
www.fangelsgarriga.org - www.martamata.cat
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És important també que l‟adult manifesti a l‟infant el reconeixement de l‟esforç i
de la descoberta.
I és fonamental el valor de la comunicació amb els altres.
Alguns dels drets dels infants es refereixen a la IDENTITAT.
La formació de la pròpia identitat és una conquesta que es va fent a poc a poc i
bàsicament mitjançant la relació amb els adults que tenen cura de l‟infant des
del moment de néixer.
El primer pas és la percepció de la pròpia imatge i el segon és l‟atribució
d‟aquesta imatge a ell mateix. Més endavant vindrà la representació de
l‟esquema corporal i el reconeixement del seu nom.
És bàsic, doncs, treballar la consecució de la identitat a través de:
-el mirall. En les primeres experiències davant del mirall, l‟infant vol tocar el nen
que veu davant seu, però a poc a poc deixa de fer-ho, es mira en diferents
posicions, es mou i, finalment, s‟identifica amb la imatge reflectida.

-l‟autoretrat. En pocs mesos pot evolucionar notablement. Observem les
produccions d‟un mateix nen de setembre a maig del mateix curs escolar.

Autoretrat del Rubén.Setembre 2008
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-el propi nom com a signe d‟identitat. El propi nom suposa un dels primers
signes d‟identitat genuïns. Val la pena aprofitar ocasions per treballar els seus
noms.
A la classe, sense buscar-ho, fortuïtament vam poder treballar la seva
importància, la seva història... a partir d‟un esdeveniment problemàtic.
Dos nens s‟havien barallat i insultat. Quan es van calmar, vam parlar de la
importància del nom de cadascú i de la necessitat de no canviar-lo, i menys en
sentit pejoratiu.
I els vaig preguntar:
-Sabeu per què us van posar el nom que teniu?
Alguns ho sabien i d‟altres no, i vam demanar ajut a les famílies. La pregunta i
les respostes i la comunicació de tot plegat es va convertir en un treball
esplèndid.
Així les coses, la situació problemàtica i conflictiva que podia haver derivat cap
a unes actuacions punitives, va esdevenir un projecte de treball integrador i
satisfactori.
Heus aquí algunes respostes a aquesta pregunta:

Per acabar, voldria dir que l‟educació és plena de paradoxes, d‟equilibris i
d‟interdependència.
És responsabilitat de l‟adult que cada infant pugui viure la seva vida d‟una
manera feliç i solidària enmig dels altres infants i adults, per poder avançar i
créixer.
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Fer emergir el desig per aprendre
Xavier Geis
Escola de Rellinars
Rellinars és un poble de 740 habitants .
Una escola amb 71 alumnes repartits, aquest curs en cinc grups: Petits, Mitjans
Petits, Mitjans Petits 2, Mitjans Grans i Grans. Cada grup té un blog on hi posa
idees, treballs fets, notícies... www.xtec.cat/ceiprellinars
Un cop situada l‟escola dins del poble i la seva organització, ens situem en
l‟aprenentatge i com fer d‟aquest un element viu, volgut i amb sentit, i per això
fem una lectura i una anàlisi d‟allò que ens diu el currículum sobre les
competències i veiem com se‟ns obre la porta a un aprenentatge autèntic,
basat en problemes reals i, per tant, propers i complexos, amb una mirada cap
al futur incerta però plena de possibilitats.
L‟annex 1 del Decret 142/2007 publicat al DOGC 4915, diu:
Competències bàsiques
La finalitat de l‟educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les
eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en
el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces
d’intervenir activament i críticament en la societat plural, diversa, i en
continu canvi, que els ha tocat viure.
A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds
(el saber, saber fer, saber ser i saber estar) necessaris, els nois i les noies han
d‟aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar) per
assolir la realització personal. I esdevenir així persones responsables,
autònomes i integrades socialment, per exercir la ciutadania activa,
incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços d’adaptarse a noves situacions i de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg
de la vida.
(Currículum d‟educació primària - Decret 142/2007 DOGC núm.4915; ANNEX 1)
L‟escola, on el claustre és al capdavant però no n‟és l‟únic agent, ha de tenir
present aquesta finalitat i posar els instruments necessaris per a assolir-la.
Però si els infants no senten el desig d‟aprendre no serà possible avançar en
aquest procés. Cal doncs plantejar-nos què fem a l‟escola i a cada una de les
aules perquè el saber “autèntic” hi entri i de quina manera en gestionem l‟espai
i el temps per aconseguir-ho.
Aquest desig només es pot aconseguir amb la participació real i volguda de
cada nen i cada nena a la classe, i a l‟escola, i amb la comunicació a tothom
d‟allò que s‟ha fet i del que s‟ha assolit. Si els infants senten l‟escola com a
quelcom seu, com un lloc còmode i acollidor, si l‟escola els escolta, els consulta
i confia en ells, aquest desig emergirà, sens dubte.
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Sobre la participació, Jean Le Gal escriu:
...Tal com hem indicat en el cas de les estructures participatives a les ciutats,
és important que els infants puguin formular les seves idees i els seus desitjos
en els llocs on es troba més d‟una generació.
“Totes aquestes experiències, de vegades impulsades amb dificultats, donen
testimoni que, per als nens, tenir el dret de participar realment en la vida de la
seva escola i de prendre decisions és un assumpte seriós i no simplement una
forma de „jugar a la ciutadania‟.
“Si els mestres els concedeixen confiança i els donen el seu ajut formador, es
convertiran en col·laboradors actius, competents i responsables... en
ciutadans!”2

I pel que fa a fer emergir el desig per aprendre, diu Philippe Meirieu:
Es responsabilitat de l‟educador fer emergir el desig d‟aprendre. És
l‟educador qui ha de crear situacions que afavoreixin l‟emergència d‟aquest
desig (…) Aquestes situacions seran més favorables si són diversificades,
estimulants intel·lectualment i actives; és a dir, si posen l‟alumne en posició
d‟actuar i no simplement en posició de rebre. Sovint l‟escola dóna respostes
sense ajudar a formular-se preguntes, dóna respostes sense preguntes, però
el nen aprèn buscant respostes a les preguntes que es formula.
Amb tot el que hem dit fins ara, creiem que per poder afavorir una escola que
ho tingui en compte, cal crear l‟ambient necessari que, segons la nostra mirada,
ha de ser:
Càlid:
-una escola amb la intenció clara d‟educar en l‟esperit democràtic, que es
compromet a acompanyar els infants en el camí d‟esdevenir ciutadans
responsables.
Intel·lectualment estimulant:
-una escola que considera els nens i les nenes com a éssers intel·ligents i que
aprenen de manera intel·ligent,
-una escola que viu l‟aprenentatge com un procés actiu d‟indagació constant.
Que involucri els nens, i amb uns mestres amb els objectius clars.
-una escola que es constitueix en comunitat, i on comunicar-se esdevé
indispensable per caminar cap a l‟objectiu comú de créixer i aprendre
conjuntament.
I el desig d‟aprendre esdevé quan:
-cada alumne pensa que allò que ell diu és important; i, com que és
important, ho veu escrit i se‟n parla,

2

LE GAL, Jean. Los derechos del niño en la escuela. Editorial Graó. Barcelona
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-es recullen i es tenen en compte les inquietuds de tots i cada un,
s‟examinen i se n‟informa,
-es parla de l‟actualitat social, política, cultural i quotidiana; donant una
importància especial a la més propera, la del poble, però també la que
surt als mitjans de comunicació,
-es treballen continguts i es tenen expectatives altes,
-hi ha comunicació entre tots, mestres i alumnes i altres persones de
l‟escola; és a dir, hi ha participació de tothom, perquè tothom té coses
per explicar,
-es documenta allò que s‟explica per aprendre-ho i compartir-ho,
-es mostra el treball fet i el que es fa a l‟escola, a través de murals i de
la revista, i al món a través dels blogs dels diferents grups,
-s‟aprèn dels altres i amb els altres: alumnes, mestres i persones de
fora de l‟escola que vénen a comunicar-se i a explicar coses que
saben.
Conversar es una bona idea perquè, en general, no ignorem el mateix.
Jorge Wagensberg
Per tant, és bàsic que a l‟escola hi hagi un espai per a les preguntes, per a les
„coses‟ d‟aula, i per a les coses importants que cada nen i nena ha trobat i ha
portat.

La classe, a més de ser un espai de participació, també ha de ser-ho de
comunicació, perquè aprendre té a veure amb comunicar; comunicar les idees
de cadascú, però també entendre i valorar allò que ens expliquen els altres:
què i perquè diuen el que diuen. Què ens aporta el món i quina actitud tenim
nosaltres davant d‟aquestes aportacions.
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L‟aula com un espai obert a l‟exterior on les persones conviuen generant
coneixement, on es fomenta la raó sensible i on el diàleg és com l‟aire que es
respira
Conxita Màrquez i David Vilalta

Persones de fora de l‟escola ens vénen a explicar coses, els fem preguntes i
diem la nostra opinió.
L‟aula i l‟escola, per tant, es converteixen en espais autèntics d‟aprenentatge
tant per als alumnes, com per als mestres i tots aquells agents que intervenen
en el seu procés d‟aprendre.
Cal també pensar i analitzar el paper que hi té l‟escola en tot aquest procés.
Molt sovint ens trobem que l‟escola es planteja el fet de com aprenen els seus
alumnes, com aprenen els mestres i fins i tot com aprenen les famílies o el
seu entorn, però es difícil de trobar escoles que es preguntin com aprenen
elles com a institucions.
Una escola intel·ligent o en vies de ser-ho, no pot centrar-se només en
l‟aprenentatge reflexiu dels alumnes sinó que ha de ser un àmbit informat i dinàmic que també proporcioni un aprenentatge reflexiu a les mestres.
D. Perkins, La escuela inteligente
.
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Aprenentatge natural de l’escriptura
Sebastián Gertrúdix Romero de Ávila
sebasgertrud@gmail.com
L'escriptura, tot i que s'aprèn a l'escola quasi bé al mateix temps que la lectura,
exigeix un esforç de memòria molt més gran, a l'haver de recordar les paraules
tal com són exactament (amb tots els elements que les componen) per poder
reproduir-les correctament.
Això no significa que l'aprenentatge de l'escriptura s'hagi de presentar,
metodològicament, de manera diferent al de la lectura. Perquè els aprenents
comprenguin l'acte d'escriure i en facin una assimilació intel·ligent han
d'escriure, des del primer moment, paraules i frases significatives per a ells; és
a dir, paraules i frases a les quals concedeixin un significat.
Els palets, la cal·ligrafia, les mostres, aconsegueixen que els nens escriguin,
però solament incideixen en l'aspecte físic, convertint l'escriptura en un acte
purament mecànic. Abans d'escriure paraules i frases, la millor manera
d'exercitar la mà és el dibuix: és el millor exercici de preescriptura, sempre que
sigui creatiu, és a dir, personal. 3 (Freinet, C., 1972).
Mentre dibuixen, el nen i la nena realitzen espontàniament tota una sèrie de
gestos que els seran molt útils en l'aprenentatge de l'escriptura. Es pot dir que
quan comencen a escriure ja han assajat, dibuixant, la majoria dels traços que
els exigirà aquest nou mitjà d'expressió i comunicació.
Les activitats manipulatives que exerciten la destresa de la mà i els dits
(retallar, enganxar, treballar amb fang i plastilina, manipular objectes de mides i
textures diferents, fer exercicis de coordinació òculo-manual, llençar, agafar,
etc.) també són necessàries per aconseguir soltesa i una adequada tensió
muscular. Aquests exercicis, però, no han de ser necessàriament programats
com d'escriptura. Es tracta d'activitats que l'alumnat realitza de manera natural.
El que hem de procurar és que les faci sovint també a l'escola.
Un altre aspecte important per l'aprenentatge de l'escriptura són els exercicis
de coneixement i domini del cos, l'esquema corporal i la lateralitat. Però només
seran realment efectius quan el punt de referència sigui el propi cos i es
produeixin en un espai i situació reals. Les fitxes de lateralitat i domini de
l'espai, si no són l'expressió gràfica d'una acció real, és a dir, d'un gest realitzat
o visualitzat pels propis alumnes, no tenen gaire sentit. 4 (Calmy, Gisèle, 1977).
Seguint aquest procés arriba un moment en què el nen i la nena comencen a
escriure. Primer serà el seu nom i el dels seus companys; més tard copiaran els
cartells que hi ha per la classe, després començaran a escriure les frases que
treballem, fins que un dia es decidiran a provar ells mateixos escrivint pel seu
compte un nom, una frase o un petit text.
Respecte al marc metodològic, ens hem mogut sempre entre aquestes
condicions bàsiques:
3

FREINET, Célestin. Los métodos naturales III: El aprendizaje de la escritura.
Editorial Laia/Fontanella. Barcelona, 1972.
4

CALMY, Gisèle. La educación del gesto gráfico. Editorial Fontanella. Barcelona, 1977.
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1.
2.
3.

No hem fet mai mostres repetitives ni exercicis de direccionalitat.
No hem escrit mai en fulls pautats.
Sempre hem escrit paraules i frases el significat de les quals coneixíem.

L'alumne és capaç de descobrir per ell mateix la direcció correcta de
l'escriptura. Certament, el mestre ha intervingut sempre que ha estat necessari,
és a dir, quan el nen o la nena es trobaven davant d'una situació sense sortida;
però, en la majoria dels casos, han descobert ells sols el camí correcte. Per
altra banda, el nen ha de tenir molt clar que l'escriptura és un mitjà d'expressió i
comunicació, mai un simple exercici mecànic de repetició de lletres, paraules o
frases. Les mostres descontextualitzades fan que l'escriptura no tingui cap
sentit.
L'escriptura no ha estat mai un exercici rutinari a la nostra classe: hem escrit els
nostres noms, les nostres frases, els nostres textos i relats, el nom dels
diferents elements del mobiliari de la classe...
Les activitats que ens han servit de base per a l'aprenentatge de l'escriptura,
han estat les següents:
1.
Escriptura de paraules.- La classe estava plena de cartells amb els noms
del mobiliari, material, colors, dies de la setmana, mesos de l'any, etc. També
teníem els noms dels alumnes en els penjadors i a la paret. L'activitat, que es
realitzava dos o tres cops a la setmana, consistia a escriure els noms que es
volia en un foli. Era obligatori llegir-los al mestre un cop escrits.
2.
Escriptura de frases.- Amb la mateixa periodicitat es treballava una frase
elegida a partir d'una conversa en rotllana. Aquesta frase era escrita pel mestre
a la pissarra mostrant a tots la direccionalitat i els enllaços. Després de llegir-la
diverses vegades entre tots, els alumnes l'escrivien en un foli i la dibuixaven.
Eren frases que feien referència a activitats o situacions de la vida dels
alumnes i de la classe. Per exemple:
La Maria ha portat caramels
El fuster treballa
Fem caps grossos
Les papallones volen
Hem plantat un arbre
S'ha mort la tortuga
A la nostra classe tenim el cotxe fantàstic
Estem pintant els testos
El gos de la Raquel vol venir a la nostra classe
La Gemma ha sortit al periòdic
Les frases eren també aprofitades per aprofundir en l'estructura de la llengua,
mitjançant “els descobriments” (comentaris que feien els alumnes una vegada
la frase quedava escrita en la seva forma definitiva, a la pissarra) i per anar
adquirint més vocabulari. Per exemple, de la frase “Estem pintant els testos” en
creàvem i n‟escrivíem altres de noves com:
Estem pintant la finestra
Estem pintant la casa
Estem pintant un cotxe
Estem jugant al pati
Estem menjant un entrepà.
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3.
Diccionari.- Dels substantius que sortien a les frases en triàvem un o dos
setmanalment. Els escrivíem en una quartilla en blanc i fèiem un dibuix el més
fidel possible. Així es va anar construint el diccionari personal de cada infant.
4.
El meu diari.- A partir de pàrvuls 5 anys, els dilluns al matí els alumnes
escrivien una o més frases explicant les seves experiències de vida (activitats
que feien fora de l'escola). A continuació anaven a la taula del mestre per
corregir les faltes d'ortografia i d'expressió. Després les passaven a net en una
llibreta personal on també feien un dibuix. A més a més del dilluns, si volien
tornar a escriure en el seu diari, ho podien fer en estones lliures.
5.
Textos per als nostres llibres d'experiències.- Com que no hem utilitzat
llibres de text, la majoria dels textos dels nostres llibres d'experiències han estat
fruit d'una posta en comú col·lectiva. Alguns eren escrits a la pissarra i copiats
pels alumnes en folis, que completaven amb dibuixos. Altres textos eren fets a
màquina en clixés de multicopista, o bé composats a la impremta de classe.
6.
La correspondència escolar.- Des del primer moment vam buscar
escoles amb les quals poder intercanviar-nos informacions i regals. A més, el
fet de tenir amics en altres llocs, despertava molt d'interès en l'alumnat i la seva
implicació afectiva amb l'activitat era molt alta. Al principi només eren dibuixos,
però de seguida van voler enviar-se petites salutacions. L'activitat va funcionar
de manera semblant a la de “el meu diari”: els alumnes escrivien primer el que
desitjaven dir, en esborrany, a continuació ho corregien amb el mestre i,
finalment, ho passaven a net.
L'evolució que han seguit els nostres alumnes des dels primers gargots fins a
realitzar una escriptura llegible, ha estat la següent:
1.
Al començament, la majoria solen mostrar problemes espacials i de
lateralitat, alguns de greus: escriptura en mirall, de dalt cap a baix, inversió de
lletres...
2.

La mida de les lletres sol ser gran i desproporcionada.

3.
Aviat cerquen punts de referència en la pàgina en blanc per assegurar la
direccionalitat (esquerra i sostre de la quartilla o foli).
4.
A poc a poc fan aparèixer més elements de les paraules i l'escriptura es
fa més llegible i proporcionada.
5.
A mesura que el traç es fa més segur, fan variacions de mida cercant la
lletra que més els agrada.
6.
La direccionalitat i la proporcionalitat són cada vegada més evidents.
L'horitzontalitat, però, és més difícil d'aconseguir. Quasi bé sempre hi ha una
tendència ascendent o descendent contra la qual s'ha de lluitar.
7.
Pràcticament tots separen bé unes paraules de les altres quan escriuen
pel seu compte, gràcies al treball d'escriptura de paraules i frases que fem a
l'aula.
8.
Es produeix un paral·lelisme entre escriptura i dibuix: l‟infant que fa
dibuixos bonics i amb bon traç, arriba més aviat a fer una escriptura llegible.
9.
Tot i que el punt de partida és molt diferent en cada nen/a, tots acaben
fent una escriptura llegible i els més tardans ho fan cap a finals de pàrvuls 5
anys i començaments de primer de primària.
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A continuació oferim algunes mostres de l'evolució de l'escriptura de dos
alumnes, el mateix curs. Un va haver de superar greus dificultats fins a arribar a
fer una escriptura llegible; l'altra, una nena, es pot dir que ho va fer ja des del
començament. Vegem primer les mostres del nen.

Gener. Pàrvuls 5 anys (Arian)
Març. Pàrvuls 4 anys (Arian)
Març. Pàrvuls 5 anys (Gerard)

Juny. Pàrvuls 4 anys (Gerard)

Octubre. 1r. de Primària
(Gerard)
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El Treball Lliure
Eulàlia Ros
Escola Nabí, Barcelona
Aquesta activitat que Freinet introduí a l‟escola ell mateix la va definir com
l'estona durant la qual l'infant tria quina és la tasca que vol fer, amb qui la
vol fer i amb quins materials.
Jo us en parlaré des de l'experiència, des del punt de vista de la pràctica que
duem a terme a l‟escola Nabí. Presentaré algunes de les activitats que fan els
infants, dels valors que potenciem amb aquesta manera de plantejar
l‟aprenentatge, el paper que té l‟adult, els materials i, finalment, el Pla de
Treball.
A l‟Escola Nabí es fa Treball Lliure des de Parvulari fins a Cicle Superior, amb
algunes variacions segons l‟edat de cada nivell. Normalment un cop al dia o un
cop cada dos dies, tenim l'estona de Treball Lliure durant la qual l'infant tria què
vol fer.
Alguns exemples d'activitats que ens ho il·lustren són:
 Obres de titelles, teatre, lectures en veu alta, confecció de menús de
restaurant, creació de poemes, fer cartes pels companys, confegir
paraules, llegir amb diferents objectius, produir treballs o estudis
elaborats amb diferents fonts d‟informació per ser exposats
posteriorment als companys, exercicis i activitats de matemàtiques,
treball experimental de diferents tipus, grafisme, ús de l‟ordinador, etc.
 Joc simbòlic, racons, jocs de taula, de destresa, manipulatius, visitar el
racó d‟observar, estudiar, dibuixar, retallar, etc.
 També es disposa d‟una estona per acabar tasques que no s‟han pogut
finalitzar durant la setmana.
Podeu veure que el ventall per triar és molt ampli. Algunes de les tasques són
tancades o ja preparades prèviament, però moltes altres les proposen els
propis infants.
Per altra banda cal tenir en compte que poden escollir amb qui volen treballar:
poden fer-ho sols, en parella, en petit grup... i que és bo que vagin variant.
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En proposar l'estona de Treball Lliure estem transmetent uns valors molt
importants pel desenvolupament de l‟infant, ja que li potenciem i reforcem
aspectes com l‟organització personal, la participació, la presa de decisions, la
confiança, el fet de compartir, cooperar i d‟ajudar, d‟autoavaluar-se i de prendre
consciència del propi procés d‟aprenentatge, l‟organització temporal, la
comunicació, l‟aprenentatge significatiu i l‟aplicació i manipulació de diferents
tècniques i materials.
L‟adult, durant aquesta estona, no és qui dirigeix l'activitat, sinó qui la fa
possible tot creant un context i un ambient adequats. Els materials, l‟espai,
l‟ambient de treball, els models d'activitats, les previsions, les valoracions... són
els elements dels quals l‟adult n‟ha de tenir cura. Ha d'acompanyar l'alumne en
la seva tria i en el desenvolupament de l'activitat.
Amb els alumnes més grans, introduïm el Pla de Treball que és un full de ruta i
seguiment que es fa a partir de segon de Primària i serveix perquè l'infant
prengui consciència de la feina feta i li quedi constància escrita del que va
desenvolupant. Quan els infants són més grans, en el Pla de Treball hi
concreten la previsió i planificació d'allò que volen realitzar durant una setmana
o una quinzena i són els responsables que allò que han triat es realitzi.
De petits, el fet d‟omplir el full és més espontani, i a mesura que es van fent
grans apunten el que han fet i preveuen el que faran d‟una manera més
rigorosa. En qualsevol dels casos hi ha una valoració de com han anat les
feines durant la setmana o quinzena (oral els petits o per escrit els més grans)
tant de l‟infant com de l‟adult per ajudar a prendre consciència del procés que
van fent.
El Pla de treball respondria a les preguntes:
 què faré?
 amb qui?
 amb què
 on?
 durant quant de temps?
 valoració final i proposta de millora
Resumint, podem dir que amb l‟estona de Treball Lliure, l‟infant pot dedicar-se
a les feines que més li interessen fent l‟aprenentatge més significatiu; aquesta
activitat li permet anar al seu ritme, li ofereix l‟oportunitat de prendre decisions i
és capaç mesurar el progrés de la seva tasca.
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Els reptes de la pedagogia Freinet, avui
Enric Vilaplana
Professor a la Facultat de Pedagogia de la UAB
En el programa d‟aquesta Cinquena Jornada Marta Mata es fa referència a una
de les invariants pedagògiques de Freinet:
“l‟infant és de la mateixa naturalesa que nosaltres”
Tanmateix, avui, hi ha propostes i normatives i pràctiques escolars i extraescolars que contemplen l‟infant com un ésser inferior.
Una consideració prèvia: l‟educació millora, en aspectes generals, quan els
poders polítics són sensibles a la millora social. Podríem dir, pel que hem viscut
en la nostra història, que hi ha hagut una línia i un treball de renovació educativa oberta, quan els poders polítics han estat sensibles a l‟educació de les
persones i una línia de treball renovador clandestí, en períodes de governs
totalitaris. Per exemple, la primera Escola d‟Estiu, l‟any 1914, és organitzada
pel govern de la Mancomunitat de Catalunya obert a les innovacions socials i
econòmiques. Les Escoles d‟Estiu, i qualsevol altra institució innovadora, són
prohibides amb la dictadura de Primo de Rivera (justament en aquesta època
es crea, per exemple, la Mútua Escolar Blanquerna, dirigida per Alexandre Galí,
dins del sector privat). Posteriorment, es torna a impulsar la millora de
l‟educació des dels poders públics amb la Segona República i es torna a les
cavernes amb la dictadura franquista.
La renovació educativa oberta <= moment polític sensible a l’educació.
La renovació educativa clandestina <= moment polític totalitari
Avui ens trobem en un moment d‟inflexió, de regressió, des d„un punt de vista
normatiu, de política educativa, i d‟una passivitat pedagògica dels agents directes en l‟educació de les criatures; els i les mestres, en bona mesura, han
relegat la seva responsabilitat tècnica a les prescripcions administratives i a les
prescripcions editorials.
Dit això, voldria establir una relació entre la pedagogia Freinet i la Convenció
dels Drets dels Infants.
Cal tenir present que la Convenció, en el seu articulat, sembla que s‟adreça
més a la responsabilitat dels estats, de manera respectuosa, perquè sempre fa
esment a llurs característiques, a la seva normativa. Des del meu punt de vista,
caldria reconèixer que els drets dels infants, com els drets de les persones, de
qualsevol persona, estan per sobre de les estructures polítiques o, fins i tot,
culturals.
La Convenció, però, ara com ara, és un referent inqüestionable perquè és la
primera vegada que es reconeix la infància, de manera universal, com un ens
social de ple dret. Els infants són ciutadans del món.
Per això vull destacar alguns dels articles de la Convenció tot referenciant-los
amb les propostes educatives de Freinet.
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Els articles de Convenció als que podem fer referència són, especialment:
Art. 6: Dret a la vida.
Art. 8: Preservació de la identitat.
Art. 12: Dret a manifestar la seva opinió.
Art.13: Llibertat d‟expressió.
Art. 14: Llibertat de pensament, de consciència i de religió.
Art. 15: Llibertat d‟associació i de reunió pacífica.
Art. 17: Accés a la informació.
Art. 28 i art. 29: Dret a l‟educació. Desenvolupament de la seva personalitat.
La totalitat de les tècniques Freinet inclouen abastament aquests articles i, encara diria, els superen:
 L‟organització cooperativa de la classe.
 L‟assemblea de classe.
 Els càrrecs cooperatius.
 El text lliure.
 Les conferències.
 El càlcul viu.
 La correspondència interescolar.
Els principis són pocs i senzills:
 L‟experimentació
 L‟expressió lliure
 La comunicació
 La participació cooperativa.
Per tot això crec que la millora de l‟educació no passa per l‟enduriment de les
normatives curriculars sinó que passa per l‟atenció de les criatures quotidianament a les aules. Els i les mestres han d‟enfortir la seva consciència
pedagògica i construir els seus projectes pedagògics pensant en el context en
què treballen, més enllà del que dictaminin les administracions. Cal potenciar
l‟expressió lliure i la comunicació dels infants des de ben petits.
Les retallades que estem patint per part de les administracions no són tan importants a nivell quantitatiu com a nivell qualitatiu. Les escoles han de ser
bel·ligerants, en els moments que estem vivint, i treballar per una infantesa més
feliç que pugui construir bases humanistes sòlides per a arribar a ser persones
adultes, demòcrates, amb criteri davant de la vida que els tocarà de viure.
Així, doncs, primer de tot les criatures i, després, mirem què ens diu la normativa. Cal divulgar els principis freinetians als quals he fet referència anteriorment.
En qualsevol cas, sempre podem tornar a les catacumbes. Ja sabem on són.
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