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Bogeria: fer les mateixes coses una i altra vegada de la mateixa manera
i esperar resultats diferents. (Atribuit a A. Einstein y a Rita Mae Brown a
Sudden Death, 1983).

A mode d’introducció
Quan vaig ser convidada per l’organització de la International Conference on Leading to Learn a
participar a una taula rodona sobre la creació de comunitats d’aprenentatge innovadores, vaig
pensar‐me molt bé la resposta. I m’ho vaig pensar molt bé perquè al posar en un mateix context
lideratge, aprenentatge, comunitat i innovació, va ser tal el cúmul de preguntes i dubtes que em van
venir al cap, que vaig estar a punt a dir que no. Com podia en el marc d’una taula rodona compartir
la muntanya de qüestions que em plantejava el tema? Malgrat la meva llarga trajectòria com a
professora e investigadora profundament interessada per la educació, no tenia cap resposta
preparada, cap recepta o prescripció llesta com sovint s’espera o tendim a fer els que treballem a la
universitat. O poder era precisament aquesta experiència la que m’ha portat sistemàticament a
dubtar de les resposta preparades, les receptes magistral i la prescripció descontextualitzada.
Perquè com argumentava H. L. Mencken, periodista i crític de la vida i la cultura dels Estats Units de
començament de XX, ‘per a cada problema complex hi a una resposta que és clara, simple i
errònia’. Així que quan més pensava, quan més situava el tema en tot el que he estudiat, recercat,
reflexionat i posat en pràctica al llarg de la meva vida professional, més preguntes em sorgien.
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D’aquesta manera al final vaig decidir que el més honest era compartir aquestes reflexions amb les
persones interessades, com jo, per la millora de l’educació. Perquè poder com ha estat el meu cas,
són els dubtes, les perplexitats, els descol∙loquis i no les certeses i les conviccions les que fan avançar
el coneixement. Les que permeten sinó deixar de cometre errors, sí intentar que no siguin sempre
els mateixos. Com a mínim que siguin altres errades que ens permetin entreveure i pensar coses
diferents.
I perquè no tendeixo a tenir respostes preparades, receptes o prescripcions ja fets, ja que com
argumenta Phillips (2014):
L’aprenentatge és un fenomen que implica a persones reals que viuen en contextos socials
reals i complexos dels que no es poden abstraure de forma significativa. Per difícil que els hi
sigui als investigadors fer front a això (sobretot si pateixen d'enveja dels que es dediquen a la
física), els aprenents estan contextualitzats. Tenen un gènere, una orientació sexual, un
nivell socioeconòmic , una ètnia, una cultura d'origen; tenen interessos ‐ i coses que els
avorreixen; esmorzen o no; i viuen en barris amb o sense violència freqüent o terratrèmols,
se senten atrets per (o enfrontament amb) la personalitat del seus docents, etc. Es pot donar
el cas, com alguns científics físics han assenyalat, de que en un camp madur de la
investigació, com la física, "sigui obvi que les variables són importants i també com
controlar‐les"; el problema és que en l'educació, gairebé totes les variables són rellevants, i
controlar‐les (inclòs si fos possible, i molt menys desitjable) dóna resultats que són difícils o
impossibles de generalitzar a número gairebé infinit de llocs on aquests les variables,
indubtablement, varien. No nego, és clar, que els físics han de lluitar per determinar les
variables a controlar, i esbrinar com realment controlar‐les. Tracta amb la temperatura, la
pressió, els camps magnètics i elements similars és una cosa; però tractar de la cultura,
gènere, nivell socioeconòmic, interessos humans, i qüestions similars ¡és una altra molt
diferent! Aquesta és la raó de que mentre que la física és una "ciència dura", la investigació
en educació és un extremadament dura (p. 10 ‐11).

Extremadament dura, o com diu David Berliner, extremadament difícil. Disculpeu la llargada de la
cita, però he considerat important mantenir‐la perquè

ens ajuda a entendre la dificultat i
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inadequació d’oferir respostes simples i descontextualitzades als complexes problemes de
l’educació..

En els següents apartats em referiré a conjunts d’elements que considero importants a l’hora de
plantejar la creació o la evolució d’una comunitat o col∙lectiu d’aprenentatge que vulgui anar més
enllà d’una denominació.

De què parlem quan parlem de lideratge
Fins fa ben poc, al nostre país, la noció de líder o lideratge no tenia un bon ressò. Els 40 anys de
dictadura franquista representaven un pes important, junt amb la impossibilitat d’haver pogut
experimentar altres formes de gestió i direcció que no fossin les verticals i autoritàries. En el camp
de la l’educació vaig tenir la ocasió de comprovar‐ho personalment. Al començament de la dècada
de 1980, en un dels cursos organitzat pel Centre de Recursos d’Informàtica Educativa i Professional
(CRIEP), per formar a professorat de formació professional com especialistes en informàtica
educativa, vaig introduir el tema del lideratge educatiu. De la importància de que el professorat
comencés a transitar des de la seva posició central i vertical, per començar a entomar un lideratge
més horitzontal, més de guiar i acompanyar l’alumnat que és el veritable centre i actor de
l’aprenentatge, i que li permetés aprendre a ell mateix mentre estava ensenyant. La reacció del
assistents al curs va ser, per a mi, desconcertant. Només van sentir la paraula “líder” o “lideratge” ja
no van poder escoltar res més. Em van titlla de vàries coses, de reaccionària cap a vall, o cap a munt.
No vaig aconseguir fer‐les‐hi entendre que no parlava, per suposat, d’un lideratge militar o
dictatorial. Tampoc tipus Zeus, on el cap (aquí docent) era el centre decisor i únic supervisor; ni
tipus Júpiter on totes les decisions es prenen d’alt a baix, sinó de lideratge educatiu, col∙laboratiu,
cooperatiu, participatiu, responsable, en xarxa (veure imatge 1). Una forma de lideratge on tothom
sap que el projecte no pot funcionar si tots i cadascun dels nodes de la xarxa no funcionen. A on si
un no assumeix la seva responsabilitat els projecte (l’aprenentatge) es ressent i bé uns altres han
d’entomar la feina o el processos i els resultats queden profundament afectats.
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Imatge 1: Estils de lideratge

Com dic, la reacció dels estudiants (professors) em va sobtar, però em va permetre reflexionar sobre
la importància del conjunt d’elements que configuren, com els hi dic als meus estudiants, les
nostres ulleres (que són les que ens permeten veure unes coses, però també impedeixen veure o
prestar atenció a d’altres). Unes ulleres que tenen un paper fonamental en la constitució de la nostra
identitat personal, social i professional. I que en la composició, forma i capacitat perceptiva
d’aquestes ulleres, com estem evidencia a una recerca sobre aquest tema1, intervenen un conjunt
d’elements que interactuen i retroalimenten constant i contextualment (Sancho, en premsa).
De forma sintètica, el elements que influeixen, de forma molt variada i polifacètica, en la forma en el
que els individus aprenen i es constitueixen com essers socials i professionals són:


Les tradicions culturals i socials. I ha tradicions molt més democràtiques, participatives,
responsables i transparents que altres.



La tradició escolar, que pot concebre l’escola com un lloc per adoctrinar i garantir la
permanència i repetició d’una visió del món, per a preservar el passat; o com un context per
esbrina, comprendre i, en la mesura del possible, transformar el present i crear, somiar el
futur.

1

La construcción de la identidad docente del profesorado educación infantil y primaria en la formación inicial y
los primeros años de trabajo (Identidoc). Ministerio de Economía y Competitividad. EDU2010‐20852‐C02‐01.
2010‐2013. http://webs.esbrina.eu/identidoc/
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La cultura educativa, que pot estar orientada cap a l’individualisme i la opacitat o cap a la
col∙laboració, la participació, la responsabilitat compartida i el desig de convertir les
institucions en ens que aprenen i milloren.



La formació inicial i permanent del professorat, que pot estar orientada cap a la prescripció i
l’aplicació d’idees i receptes d’altres, o cap a l’autoria, el desenvolupament professional, la
reflexió, la indagació i la necessitat d’aprendre al llarg i a l’ample de la vida.



La predisposició i el desig d’aprendre, que té una component personal, però estan
profundament vinculades a l’experiència social, cultural i educativa; i al valor que les
institucions i les persones li donen a l’aprenentatge i a l’educació.



L’autoconfiança i la capacitat d’acció, que com en el cas de la predisposició i el desig
d’aprendre es desenvolupen o no en els processos de socialització i educació.



Les creences, és a dir, el pòsit, l’entramat cognitiu i emocional que van configurant tots els
elements anteriors i que estan a la base de l’actuació de les persones.

Si un sistema educatiu, un centre, està interessat en crear i mantenir comunicats, col∙lectius
d’aprenentatge innovadors, li caldria tenir en compte aquest seguit d’elements i dimensions. Molt
més en contextos social, econòmica i culturalment diversos com els que vivim en el món actual. Però
en particular caldria prestar atenció al triangle que centra l’activitat base dels centres educatius: la
noció de coneixement, d’ensenyament i d’aprenentatge.
Què entenem per....
Si ens plantegem entendre el centre educatiu i la classe com una comunitat, com un col∙lectiu
d’aprenentatge poblats de líders educatius (entesos al mode de Jan Robertson, 2005, com totes
aquelles persones disposades a aprendre i a ensenyar), caldrà que ens demanem, no una vegada,
sinó repetidament:


Què entenem per coneixement. Pensem que és un conjunt predeterminat de fets sobre el
mon i procediments per resoldre problemes, ordenats dels més simples al més complexos
bàsicament saber què? (Swayer, 2008). O que es tracta d’un volum creixent d’informació,
5

explicacions, teories i accions desenvolupats a través del temps i a les que cada individuo ha
de donar sentit? Es a dir, de saber no només què sinó també com, a on, per què i per a què?


Què entenem per ensenyament i aprenentatge. Pensem que ensenyar és dir (explicar),
aprendre és escoltar i el coneixement és el que posa al llibre de text (Cuban, 1993)? Pensem
que ensenyar consisteix en traspassar el líquid (el contingut del currículum escolar) que
posseeixen sobre tot els docents i els llibres (ara digitals) als recipients buits que són els
estudiants, segons la “teoria hidràulica de l’educació” (O’Shea i Self, 1983: 67)? O que és un
procés compartir i corporeitzat, on el bagatge, les experiències prèvies, les expectatives i la
qualitat de les pròpies activitats que se li proposen a l’alumnat tenen un paper fonamental?
Pensem que els estudiants (i el professorat) només aprèn als centres o que vivim a un món
ple d’estímuls i fons d’informació que està transformant la nostra manera d’aprendre
(Collins i Halverson, 2009; Sancho, 2010; Carr, 2011; Thomas i Brown, 2011).

El plantejament d’aquestes qüestions i les respostes que ens anem donant informaran de manera
definitiva el sentit que li donem a la nostra tasca com educadors (independentment de la nostra
posició i responsabilitat al sistema educatiu). Però també a la possibilitat de crear i formar part d’un
col∙lectiu que aprèn amb i dels altres.
Darreres qüestions
No són bons temps per a l’educació. Mai ho han estat, encara que sempre i ha moments que
semblen pitjors que uns altres. Tot i això, independentment de les circumstàncies que ens envolten,
hi ha temes que semblen traspassar el temps i els espais i que resulten fonamentals per poder
marcar, o no la diferència.
El primer té relació amb tot allò que ens expliquem nosaltres mateixos per justificar la inèrcia de la
nostra pràctica. Per fer veure, per convèncer, en primer lloc a nosaltres mateixos, que fem tot el que
podem (jo dic que en realitat fem el que sabem i que com tendim a estudiar i investigar poc, sabem
ben poc); que les hi ha coses que sempre s’han fet així i que no es poden canviar. Realment ens ho
creiem o ja ens va bé, a tothom, que aquest forma pensar perduri.
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El segon amb la importància i la dificultat d’aprendre dels altres i amb altres. Quan veiem actuacions
que marquen la diferència, tendim a pensar que això és impossible. I molt més a la nostra realitat.
Perquè aprendre implica canviar i els canvis comporten incomoditats i incerteses. Realment no
podem aprendre d’altres realitats?
La tercera té a veure amb la nostra capacitat o incapacitat de mirar a través de les esquerdes. Sovint
tendim a veure tot fos, encara que la nit sigui instigadora. Però centrar‐nos en la foscor ens impedeix
veure els petits rajos de llum, les petites oportunitats que ens ofereix la potent maquinaria del
sistema educatiu. Realment les prescripcions són tan impositives? Qui ens impedeix crear contextos
d’aprenentatge col∙laboratiu i participatiu entre nosaltres mateixos, els estudiants i les pròpies
famílies? Segurament nosaltres mateixos i les pesades motxilles educatives que carreguem sense
cap reflexió ni replantejament.
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