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1. L'educació per al desenvolupament i la cooperació 

Els mitjans de comunicació ens atansen periódicament notícies com
movedores i ens sotraguegen amb imatges de fams, sequeres o miséria, 
les víctimes de les quals acostumen a viure al sud. També ens fan arribar 
els éxits més notables de I'economia i la técnica: més producció, més ven
des, més autopistes, millors avions. Tot aixó passa, preferentment, al nord. 

L'Educació per al Desenvolupament (ED) pretén mostrar la fragilitat i 
la inconsisténcia deis fonaments que aguanten molts deis éxits del nord 
i les causes que abonen els desastres del sud. I també les relacions que 
enllacen tots dos extrems -relacions que, sovint, costen for¡;:a d'identi
ficar-. De més a més, té la pretensió d'impulsar I'alumnat a comprovar 
que les coses poden ser d'una altra manera, que poden millorar, tant al 
nord com al sud. 

No podem negar que I'expressió "Educació per al Desenvolupament» 
resulta encartonada i tecnocratica, i és veritat que n'hi ha d'altres que pot
ser sonen millor, com ara "Educació global». En qualsevol cas, i tenint en 
compte que el nom no fa la cosa, alió que convé és aclarir en qué consis
teix la cosa, més que no pas com li direm. El cas és que el concepte d'ED 
ha evolucionat, igual com ho han fet el concepte de desenvolupament ma
teix i la seva parella, el de subdesenvolupament. Tots tres han crescut i s'
han modificat d'en¡;:a que, als anys de la segona postguerra mundial, el 
món occidental va "descobrir» el subdesenvolupament i li va atribuir tot un 
seguit de trets negatius i oposats a alió que es considerava desenvolupa
ment: la pobresa, el retard tecnológic, les malalties, I'escassesa. 

Peró I'ED també ha fet camí al costat de la cooperació no governa
mental, és a dir, de les iniciatives engegades per institucions privades, so
vint religioses, que, en una primera época, acostumaven a limitar-se a la 
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simple donació de recursos als pa'ISOS que s'acabaven d'independitzar 
(Celorio, 1995, 5). 

Don Moxon (1991) va sintetitzar I'evolució de I'ED en una imaginaria 
«Historia de Sebastia», una persona que vivia en un país de la part del 
món que anomenem desenvolupada i que, amb el pas del temps, variava 
la seva apreciació tant de les xacres que patien els pa'lsos anomenats sub
desenvolupats com de la forma en que s'hi havia de posar remei. Per poc 
que fem memoria, a cadascuna de les versions hi podrem identificar acti
tuds i actuacions que hem anat trobant al Ilarg de la nostra experiencia 
perque, entre d'altres coses, les diferents actituds que representen con
viuen entre elles. 

En efecte, en una primera etapa, «Sebastia», commogut a la vista de 
les desgracies del Tercer Món, li ofereix ajut economic. Pero aviat compro
va que només amb I'ajut no n'hi ha prou, i reclama desenvolupament. Un 
xic més endavant s'adona que la injustícia és el pa de cada dia en aquests 
indrets del món, i reclama justícia com a solució deis seus mals. En un 
quart moment descobreix que la injustícia és estructural i no pas simple 
patrimoni d'aquests pa·lsos. Més endavant arriba a la conclusió que allo 
que cal fer és ajudar els oprimits a descobrir per ells mateixos les sol u
cions que més els convinguin. 1, finalment, es qüestiona la seva propia ma
nera de ser i d'actuar. 

Les versions que mostren els punts 5 i 6 són les que nosaltres consi
derem més properes, i en concordancia amb les quals provarem d'aclarir 
quins són els objectius i els continguts que ens semblen més adients per 
a definir I'ED. Un cop destriats aquests aspectes sistematitzarem alguns 
criteris de valoració deis materials didactics d'ED. Tot plégat resultara molt 
marcat per la visió que donen les Ciencies Socials, que és el nostre espai 
de treball habitual. 

UN ENFOCAMENT DIDAcTIC DE CAIRE CRiTIC 

El punt de vista crític vol dir que allo que tindra preferencia és I'intent 
d'entendre el món en que vivim, la identificació deis problemes més greus 
que I'afecten i, dintre d'aquest darrer ambit, s'atribuira un Iloc especial a 
les necessitats i els sofriments de les persones, als seus motius i a les ini
ciatives que s'han pres per tal de donar-hi solució. Finalment, també par
tim de la necessitat de mostrar que la situació en que es troba el món és, 
en grau molt elevat, el resultat de les accions humanes i que, per tant, to
tes les persones podem contribuir a canviar-Ia. 

Dit en paraules del filosof Emilio Lledó (2000), la crítica significaria «po
der pensar, voler entendre, desitjar millorar». 

D'acord amb aquest punt de vista, la tematica que considerem més 
adient per a I'ED girara entorn de les desigualtats que afecten la població 
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mundial en el seu conjunt i les relacions entre aquestes dues entitats que 
hem batejat amb els noms de «nord» i «sud» i que, encara que no en sa
bem els contorns exactes, sí que ens hi podem referir de manera general. 

Peró, aban s d'entrar en la concreció deis objectius i els continguts que 
hauria de tenir I'ED a parer nostre, convé que ens fixem en el concepte de 
desenvolupament amb qué volem treballar. 

QUIN DESENVOLUPAMENT? 

Els conceptes classics de desenvolupament el basen, sobretot, en fo
naments de tipus económic i tecnológic: creixement de la producció i 
deis intercanvis, avenc;:os tecnológics, increment de la renda, etc. Peró 
nosaltres, sense deixar del tot de banda aquests punts de vista, ens hem 
estimat més de ficar la cullera en alió que Bob Sutcliffe (1995) qualifica 
de «sopa d'idees» i que bull al caliu de la recerca d'un desenvolupament 
més just i més proper a les persones. A la perola hi hem trobat una ver
sió que ens sembla útil. És deguda a Hugo Slim (1996) i inclou, entre 
d'altres, els trets següents: 

El desenvolupament és un canvi a mirlar. Aquest canvi ha d'ésser ori
ginal i adaptat a les condicions del lIoc de qué es tracti. També s'ha de 
centrar en la justícia, és a dir, que afavoreixi tothom i no només una mino
ria. El canvi ha d'ésser ecológicament sostenible, cosa que significa que 
no pot hipotecar la vida de les generacions futures per culpa de la despe
sa excessiva de recursos no renovables i la producció exagerada de resi
dus. No podra quedar subjecte a les aportacions d'altres societats (des del 
punt de vista tecnológic o bé financer, per exemple), sinó que sera auto
dependent. I implicara més millares en la vida de la gent (especialment pel 
que fa a la satisfacció de les necessitats basiques) que no pas en els sim
ples indicadors económics, encara que també pot valer dir aixó últim si 
s'escau. No cal pensar en un procés rapid i de resultats immediats, sinó 
més aviat en una modificació de Ilarga durada. Ni tampoc en un únic mo
del, perqué cada societat hauria de trobar el seu. 

Si utilitzem les pautes que propasa Slim, el model que regeix en els 
anomenats pa'lsos desenvolupats es podria qualificar més aviat de «mal
desenvolupament», ates que: 

No esta centrat en la justícia sinó en la desigualtat, no és sostenible 
des del punt de vista ecológic -ben al contrari: genera una quantitat de 
residus perillosos i no reciclables veritablement atu'ldora-, i tampoc no és 
autodependent, sinó que ha de menester quantitats ingents de primeres 
matéries no renovables i procedents de moltes regions del món. 

D'altra banda, tampoc no caldria considerar digne de refús en bloc i 
sense pal'liatius tot alió que anomenem subdesenvolupament. Per exem
pie, hi ha moltes formes tradicionals de produir perfectament adaptad es al 
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medi en qué es troben, tant des del punt de vista social 'com ecológic, que 
no requereixen que les substitueixin d'altres de més modernes -encara 
que es puguin millorar-. 

OBJECTIUS GENERALS I CONTINGUTS DE L'ED 

Ens semblen adients els següents objectius generals: 

c. 
Q) ¡g 1. Comprendre les interrelacions i les desigualtats en I'ambit mundial .., 

2. Conéixer i saber descriure els resultats humans que deriven d'aques
tes interrelacions i desigualtats, aixi com les estructures que les fan possibles 

3. Promoure alguns valors com la justicia, la igualtat o la convicció 
que es pot viure d'una altra manera, més austera i menys consumista 

4. Cercar possibilitats de canvi i millora i intentar de dur-Ies a la 
practica. 

Per tal d'arribar als objectius esmentats es poden treballar continguts 
molt variats. Els que considerem preeminents figuren a les ratlles que se
gueixen. 

Pel que fa als conceptes, ja ens hem referit als de «desenvolupament» 
i «maldesenvolupament». Peró caldria afegir-n'hi d'altres, entre els quals 
els de necessitats humanes, desigualtat, pobresa o sostenibilitat, que, de 
fet, caldria incorporar en el contingut mateix de desenvolupament. El ter
me pobresa, per exemple, requereix matisacions importants, perqué no tot
hom ni a tot arreu I'interpreta igual: alió que per a nosaltres té un contingut 
estrictament material, en d'altres indrets s'atribueix als aspectes afectius 
de I'existéncia: hi ha lIengües africanes en qué alió que més s'assembla a 
un pobre és una persona que no té ningú que se I'estimi -i aquí ja entrem 
en I'ambit deis valors-. 

També convé tenir presents els conceptes relacionats amb el model 
económic predominant en el món de la postguerra freda, entre els quals 
hi hauria: mundialització, neoliberalisme, modernització, bescanvi desi
gual, endeutament extern, etc. Alguns constitueixen veritables fetitxes del 
«pensament únic», com és ara la mundialització -també anomenada 
«globalització», si es fa ús de I'anglicisme-, i que no és altra cosa que 
la intensificació d'un procés de divisió internacional del treball iniciat ja 
fa segles. Dit en d'altres termes, consiste ix en un procés d'atribució de 
rols económics diferents -i desiguals- a Ilocs diferents, amb espais de 
decisió cada vegada més concentrats. Un altre concepte, més ben dit, 
un terme, pel que existeix veritable devoció és el de modernització, amb 
el qual es vol dir, segons els casos, des de simple informatització fins a 
possibilitat de despatxar assalariats sense gaire manies, és a di r, tot un 
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ventall de possibilitats el conjunt de les quals sembla que haura de tenir 
conseqüencies mirifiques. 

Pel que fa al neoliberalisme, constitueix un cos doctrinal simple pero 
d'una eficacia practica enorme. Com diu Susan George (2000), el seu 
merit fonamental consisteix a haver escampat de manera massiva la 
idea basica que el mercat sense regulacions ha de dominar la vida so
cial de la humanitat perque aquesta és lasituació natural. Com a con
seqüencia, les activitats correctores i reguladores de l'Estat del benes
tar resulten empetitides i inclús eliminades, amb el resultat del creixe
ment de les desigualtats. 

Sense sortir del camp deis fets i conceptes ens hauriem de referir a les 
estructures que fan possibles les estretes interrelacions i les desigualtats 
extremes que caracteritzen el món d'avui, entre les quals hi ha un seguit 
d'institucions decisives, com I'OMC (Organització Mundial del Comerg), el 
Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional, I'OCDE (Organització per a 
la Cooperació i el Desenvolupament Economic), de més a més de les em
preses transnacionals. En mans d'aquests agents es troben les claus deis 
intercanvis referits a béns, tecnologia, patents, préstecs, etc. 1, de més a 
més, també caldria comptar amb les linies mestres que marquen els movi
ments de totes aquestes institucions. La més esmentada és la preeminen
cia del mercat i el triomf de la competencia, pero aquest principi els més 
poderosos se'l salten quan els convé. 

Quant als valors, I'enfocament que proposem pretén contrapesar-ne 
molts deis que promou el sistema economic vigent. Per exemple, en subs
titució de I'individualisme i la competitivitat entronitzada -aparentment, en 
molts casos, tal com ja hem vist- per la Iliure empresa, considerem fona
mentals la cooperació, I'acció col·lectiva, la solidaritat, I'austeritat, el fet de 
compartir i de participar. 

Igualment, considerem que -com afirma Vandana Shiva- la satisfac
ció de les necessitats humanes basiques té preeminencia davant les ne
cessitats del comerg: la justicia ha de passar al davant de la simple recer
ca de guanys. Aixo no vol pas dir que el mercat no ha d'existir -preten
sió impossible en una societat de productors especialitzats-, només que 
no té dret a la preeminencia. 

També té importancia el valor de la gratu'¡'tat, és a dir, la convicció que 
no pas tot té un preu en diners i que hi ha coses, sovint les més impor
tants, que no tenen preu, encara que el seu valor sigui molt alt. 

Finalment, considerem que la tria de la metodologia és molt important 
perque no només es tracta d'informar sobre un assumpte, sinó que també 
volem que els destinataris s'hi sentin implicats i actu'¡'n en conseqüencia, 
per la qual cosa ens sembla que I'enfocament metodologic més adient és 
el socioafectiu. Considerem basica la coherencia entre el que s'ha formu
lat com a principi i la practica, aixo és, que cal triar activitats que perme
tin ésser solidaris a partir de la practica de la solidaritat. Es tracta, sobre-
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tot, de fomentar I'empatia amb persones allunyades de nosaltres i de vi
venciar situacions diferents de la nostra. 

PER QUE CAL L'ED? 

El primer que voldríem adduir en favor de I'ED és una raó d'ignorancia, 
de desconeixement deis topants basics deis temes nord/sud que afecta la 
població catalana i espanyola, tal com han mostrat algunes enquestes du
tes a terme per ONGs. Aquesta mancanr;a no vol pas dir que no es donin 
reaccions primaries de solidaritat molt intensa, tal com s'ha demostrat en 
situacions d'emergéncia recents: Ruanda, I'huraca «Mitch», etc. 

En segon lIoc, considerem que el model de desenvolupament predo
minant -productivista, consumista- ha de menester canvis importants 
per tal que sigui acceptable des deis p,unts de vista de I'equitat social i de 
la sostenibilitat ambiental. El cas és que les tendéncies que mostra en les 
darreres décades són descoratjadores en tots dos sentits: tots els indica
dors recollits per les entitats més respectad es (PNUD, WorldWatch Institu
te) mostren I'increment tant de les desigualtats socials -amb milions de 
persones que no tenen cobertes les seves necessitats basiques- com 
deis riscos ecolagics. Tot plegat en una situació en qué existeixen aliments 
suficients per a tothom i de disponibilitat técnica d'un abast sense prece
dents. La recerca de correctius i d'alternatives sembla, per tant, impres
cindible. 1, al hora, sembla que la idea de «progrés» i «desenvolupament» 
que tenen els i les nostres conciutadans coincideix forr;a amb el model do
minant: el culte i glorificació de les «noves tecnologies» promoguts pel 
«pensament únic» aconsegueixen d'encobrir les qüestions socials amb 
simples dades técniques. 

En darrer terme, voldríem recordar una demanda, vella de quatre dé
cades, que va adre<;ar Julius Nyerere a la població britanica. Deia així: si 
vostés ens volen ajudar, els diners que ens dediquin seran més útils si, en 
comptes de donar-nos-els els usen per a explicar als seus compatriotes 
com somo Dit en d'altres paraules, molt més académiques, l'Educació per 
al Desenvolupament es pot convertir en Educació per a la Cooperació si 
serveix per a explicar la situació d'altres indrets del món. 

INCONVENIENTS DE L'ED 

Treballar en ED vol dir, entre d'altres coses, topar amb alguns obsta
cles de bona magnitud. El primer és el conjunt de tapics i estereotips re
lacionats amb els problemes del desenvolupament la responsabilitat deis 
quals caldria atribuir-la als mitjans de comunicació. Alhora que demanem 
perdó pel tópic, matisem immediatament aquesta afirmació: volem dir que 
els mitjans massius, especialment la televisió, que és el més proper a I'a
lumnat, ofereix una visió del sud centrada en aspectes o bé negatius 
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(fams, guerres, matances, desastres naturals, ... ) o bé exótics (platges 
idíl'liques, «indígenes» «primitius» i rars, ... ) mentre les causes de les si
tuacions negatives no hi compareixen, ni tampoc els aspectes més posi
tius i similars a nosaltres. És a dir, que es tracta d'oferir noticies, i sobre
tot, imatges, espectaculars i morboses, peró amb les quals no es pot bas
tir cap informació sólida. 

Un altre inconvenient consisteix en la complexitat deis temes que s'hi 
han de tractar, moltes dades deis quals són difícils de veure i lIargues d'ex
plicar, cosa que ens planteja el risc de simplificar els continguts i trivialit
zar-los o bé fer-ne una caricatura. 

De més a més, el pes aclaparador de les dades negatives que de ve
gades es reuneixen poden fer sorgir reaccions d'impotencia. Pero encara 
és més engavanyador el fet que treballem a contracorrent: el sistema dis
posa d'una capacitat de seducció aparentment il'limitada per a escampar 
els missatges glorificadors de les virtuts del con su m o del mercat. 

11. Criteris de valoració deis materials didactics 

Les primeres associacions dedicades al desenvolupament i a la coo
peració, vinculades a institucions religioses o civils, no es plantejaven inci
dir en I'escola a través de materials didactics. Feien campanyes de cons
cienciació ciutadana que orientaven la seva acció sobre les conseqüen
cies deis problemes socials (ferits de guerra, refugiats, fam, pobresa, 
catastrofes, drogodependencies, ... ), el que les condu'la a practicar la cari
tat i la solidaritat amb les persones afectades. 

Des de mitjans deis anys vuitanta la situació ha canviat. La presencia i 
la diversitat de les Organitzacions no governamentals (ONGs) a la nostra 
societat ha crescut. Les noves ONGs intenten incidir sobre les causes deis 
problemes socials, malgrat que també hagin d'actuar, i sovint ho han de fer 
amb urgencia, sobre les conseqüencies. El canvi ha estat doble: qualitatiu, 
ja que estan especialitzades, i quantitatiu, doncs el seu nombre creix dia a 
dia. La majoria, laiques o d'inspiració religiosa, parteixen d'una reflexió in
tel'lectual d'ordre planetari: davant la creixent globalització económica, 
que intensifica la dependencia de la pobresa del sud de les decisions deis 
rics del nord, les ONGs ens proposen una etica sense fronteres que re
forc;;a el sentiment de pertinenc;;a de tots a un sol món i que treballa per un 
model de desenvolupament sostenible, que integra conjuntament la res
ponsabilitat social i ecológica. Actualment, estem iniciant una nova etapa 
més reflexiva on la comunicació i la coordinació s'estan imposant com a 
mitjans per cohesionar i millorar la se va incidencia social. 
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Aquest nou tipus d'associacionisme solidari s'ha plantejat de manera 
clara I'assumpció de la funció educativa, tant I'adrec;;ada a la població en 
general com la tasca més específica de la població escolar, el qué ha do
nat com a fruit I'edició de nombrosos materials didactics. 

LA SITUACIÓ ACTUAL: RELACIÓ ESCOLA/ONGs 

L'lnstitut Municipal d'Educació de Barcelona organit:z:a cada any una 
trobada entre escoles i ONGs, amb el lema «Escola i ONG», que I'any 
1999 va estar dedicada a «Recursos i propostes educatives».1 Aquest ti
pus de trobades anuals són un fórum de dialeg entre escoles i ONGs, que 
dibuixa situacions heterogénies i diverses. En aquesta línia de reflexió, 
aquest article intenta aportar elements d'analisi sobre la relació de les 
ONGs pel desenvolupament amb I'escola i valorar la incidencia deis ma
terials didactics que aquestes han elaborat per a la població escolar. 

Alguns temes d'educació pel desenvolupament i la cooperació han 
entrat a I'educació formal a través deis Eixos Transversals del currículum 
i estant presents en els valors defensats a I'ideari de centre i als docu
ments que reflecteixen la línia pedagógica (Projecte Educatiu de Centre 
i/o Projecte Curricular de Centre). El cas més ciar és el de l'Educació 
Ambiental que en menor o major grau tots els centres escolars es plan
tegen, sobretot les escoles de Primaria. No podem afirmar el mateix de 
l'Educació pel Desenvolupament i la Cooperació o d'altres Eixos Trans
versals. Temes com el racisme, les relacions nord-sud o la interculturali
tat, reben un tractament desigual i, en general, estan poc presents a I'e
ducació formal, tot i que darrerament ha crescut la implicació en progra
mes de solidaritat i desenvolupament de moltes escoles. La revista Pers
pectiva Escolar, el novembre de 1998, dedicava un monografic a Les es
cales solidaries el que mostra que la reflexió sobre cooperació i solidari
tat preocupa a les escoles de Catalunya. 2 

A que es deu que alguns temes d'educació per la solidaritat i la coo
peració tinguin més presencia a les aules? Una explicació la trobem en la 
por deis docents al debat que pot sorgir al plantejar alguns temes a I'aula 
i a la dificultat d'avaluar-Ios, ates que són qüestions própies de I'educació 
en valors. A més, a vegades, I'educació pel desenvolupament es viu com 
una interferencia a la programació habitual en Iloc d'integrar-Ia interdisci
plinariament als continguts de ciencies socials o de les altres arees del 
currículum, el qué en facilitaria la incorporació. La utilització de metodologia 

(1) Algunes reflexions d'aquest article han estat exposades en una conferéncia que varem re
alitzar (Arqué, M. i Tribó, G.: Criteris de valoració deis materials did¿ctics de les ONGs) en 
el marc de les ./1 Jornades Escala i ONGs, de riME de Barcelona, sobre Recursos i pro-
postes educatives, Barcelona, 1999. ~ 

(2) Perspectiva Escolar, núm. 229, monografic dedicat a Les escales solidaries. Barcelona: 
Rosa Sensat, 1998. 
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socioafectiva en I'educació pel desenvolupament, que comporta opcions 
étiques i implicació social, pot qüestionar habits tradicionals de la comuni
tat educativa pel seu caracter transgressor deis valors dominants del sis
tema, fet que alguns pares miren amb recel pel que suposa d'allunyament 
del currículum oficial.3 

Aconseguir una major preséncia deis materials didactics de les ONGs 
pel desenvolupament i la cooperació a I'aula implica avan<;:ar, compartint 
responsabilitats, en el dialeg escoles-ONGs. La manca d'avaluacions so
bre I'experimentació de materials didactics d'ONGs fa difícil mesurar-ne la 
incidéncia. Seria desitjable que proliferessin investigacions com la que en 
aquests moments s'esta realitzant sobre un crédit de secundaria dedicat al 
comer<;: just4 i que les mateixes ONGs realitzessin una reflexió crítica sobre 
els materials didactics que han editat. 

CURRíCULUM CRíTIC I MATERIAlS DIDÁCTICS PER l'EDUCACIÓ PEl DESENVOlUPAMENT 

Els temes que interessen a les ONGs pel desenvolupament i la coope
ració estan reflectits només en part en el currículum oficial. Aquests temes 
són de gran importancia perqué afecten profundament la vida -i la mort
de molts éssers humans, solen tenir una gran actualitat i són, sovint, d'a
bast mundial. Al tractar-se de coneixements que no es troben habitualment 
als llibres de text i ser molt actuals i canviants generen inseguretat en els 
ensenyants, perqué no els dominen. Els mitjans de comunicació juguen un 
paper contradictori ja que alhora que poden ser bones eines d'informació 
i seguiment d'un problema social greu poden deposse'ir-Io de protagonis
me, si convé a qui els controlen. Davant de la novetat i immediatesa de la 
informació deis mitjans de comunicació, el lIibre de text ofereix un aixopluc 
al coneixement estable que dóna seguretat als docents. En conseqüéncia, 
no és estrany que les ONGs pel desenvolupament s'hagin plantejat elabo
rar materials didactics específics per ajudar i donar suport als docents 
quan intenten tractar aquests temes a I'aula. 

La LOGSE atorga un marge de lIibertat als docents perqué actu'in com 
a intel'lectuals autónoms en la selecció de continguts escolars. En aquest 
sentit els materials didactics editats sobre educació pel desenvolupament 
i la cooperació faciliten als docents escollir autónomament unitats de pro
gramació i/o crédits elaborats. Qué tenen de genuí aquests materials 
didactics que no tinguin els Ilibres de text? Qué són més sensibles als pro-

(3) Vegeu Palos, J. i Tribó, G.: Com introduir i desenvo/upar e/s eixos transversa/s a se
cundaria, a Butlleti de! CoNegi Oficials de Ooctors i Llicenciats, Barcelona, 1996, núm. 98, pág. 
9-14. 

(4) J. M. Hernández está realitzant una tesi de doctoral al Departament de Didáctica de 
les Ciéncies Socials de la Universitat de Barcelona, dirigida per G. Tribó, sobre I'avaluació i se
guiment d'un crédit d'lnlermón Comerr;: Just, una opció de consum, una opció de justicia. Oc
taedro-Intermón, 1996. 
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blemes socials greus que els llibres de text o el currículum oficial i qué en
faciliten una informació més actualitzada. Aquesta oferta satisfá la deman-
da deis ensenyants que s'identifiquen amb el pensament crític i alternatiu
—alguns d'ells compromesos amb ONGs—, peró també d'altres docents
que sense aquests materials optarien per continguts escolars convencio-
nals

Des de les Ciéncies Socials, diverses investigacions han confidit en la
necessitat de formular un grup de conceptes-clau, que poden servir d'o-
rientació en la selecció de continguts per tractar els problemes socials re-
Ilevants. Són els següents: poder/ organització social, identitat/ alteritat,
continuTtat/ canvi, conflicte/ consens, igbaltat/ desigualtat i interdependén-
cia. 5 És obvi que la interdependencia mundial s'está erigint actualment en
un macroconcepte que condiciona tots els problemes socials.

Des del pensament crític, a més de tenir presents aquests conceptes,
que poden guiar la selecció de continguts curriculars de l'área de Ciéncies
Socials a Secundária i de Coneixement del Medi Social i Cultural a Prima-
ria, cal trebaliar-los des d'uns valors: la justicia, la cooperació, la partici-
pació, la solidaritat i la resolució no-violenta deis conflictes, 6 que estan
identificats amb els que fonamenten l'educació pel desenvolupament i la
cooperació.

CRITERIS DE VALORAD() DELS MATERIALS DIDÁCTICS

Provisionalment i mentre no comptem amb una revisió crítica deis ma-
terials publicats, els criteris de valoració deis materials didéctics d'educa-
ció pel desenvolupament i la cooperació podem concretar-los en els punts
següents:

Que plantegin problemes socials actuals, importants per a la vida
de moltes persones i poc presents als currícula, i que ho facin contextua-
litzant-los mundialment, de manera que generin reflexió crítica sobre la re-
alitat social que doni pas al pensament alternatiu.

Aquests problemes els seleccionem des del nostre present i des de les
nostres categories mentais, per exemple un deis problemes més greus que
té la nostra societat és el de la desigualtat económica. Quina és la disci-
plina més adient per estudiar-la? Més que d'una disciplina hauríem de par-

(5) Vegeu lber, Didáctica de las Ciencias Sociales Geografia e Historia, núm. 21, Graó,
Barcelona, julio' de 1999. Monografia sobre Los conceptos clave en la didáctica de las Ciencias
Sociales, especialment les collaboracions de P. Benejam (pp. 5-12) i G. Tribó (pp. 73-88).

(6) Arqué, M.; Bastida, A.; Palos, J. i Tribó, G.: «Educación para la solidaridad: una co-
lección de materiales de aula para la ESO», a IX Simposium de Didáctica de las Ciencias So-
ciales. Los valores y la didáctica de las Ciencias Sociales. Lleida: Edicions de la Universitat de
Lleida,1998, pp. 273-280.
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lar d'un plantejament interdisciplinar a secundária i globalitzador a prima-
ria, sense oblidar la contextualització mundial, la reflexió crítica i la recer-
ca de solucions. La (lista de problemes relacionats és Ilarga: relacions
nord/sud, fams, desastres naturals, guerres, refugiats i despinats,...

2. Que proporcionin informació r coneixements actualitzats d'ordre
conceptual al professorat sobre la qüestió social a treballar. 1 que diferen-
crin la presentació de la informació que ha de rebre el professor (sintesi de
coneixements) de la que han de rebre els alumnes (activitats didáctiques).

Fer dossiers de premsa és un bon recurs, peró si existeixen resums
ben estructurats sobre el tema facilitarem la tasca del docent i farem pos-
sibie que progressivament un nombre més gran de professors se sentin
més segurs i pugui actuar com a intel•lectual crític. Un exemple seria tre-
bailar els efectes d'un desastre «natural» a un país pobre amb material
didáctic sobre catástrofes naturals al Tercer Món i complementar-lo amb el
buidatge de premsa.

3. Els materials didáctics d ieducaciá pel desenvolupament i la coope-
ració han de facilitar la comparació de casos vinculats a la realitat propera
(aquí) amb la realitat ilunyana (allá), per aconseguir despertar la consciencia
que els problemes socials estan interrelacionats i s'han de contextualitzar
mundialment, i actuar sobre ells a partir de la própia realitat.

Qualsevol problema social rellevant es pot contextualitzar mundialment,
peró podem trabar manifestacions próximes en el nostre entorn. Per estu-
diar les migracions internacionals es pot aprofitar la presencia a classe
(estola, barri,...) de nens d'altres páisos. Cal partir d'aquestes manifesta-
cions vivencialment properes als alumnes, no únicament pel potencial mo-
tivador que ens puguin aportar, sinó perqué els métodes sócioafectius ens
indiquen que els valors socials només s'assimilen si s'aprenen simultánia-
ment a través del raonament i les emocions.•

4. A més de la comparació en l'espai, els materials didáctics d'edu-
cació pel desenvolupament i la cooperació han de seqüenciar els proble-
mes temporalment. Partir del present, per mirar cap al passat i retornar cap
al present relacionant-lo amb el futur (passat-present-futur).

Cal insistir en la dialéctica passat-present-futur i tensionar la corda éti-
ca que ens (liga a un futur que encara no existeix, la construcció del qual
depén de la nostra actuació, individual o col lectiva, en definitiva depén de
I'exercici de la llibertat. La relació dialéctica deis problemes socials en el
temps ens ajudará a comprendre la seva genealogia i ens facilitará la seva
relativització i la seva possibilitat de superació al mostrar-nos l'efímer de
les construccions humanes (alió que avui existeix i que ahir no existia,
qué será diferent o bé deixará d'existir demá).

La dimensió temporal deis problemes socials, el canvi permanent de la
societat, ajuda a qüestionar les veritats «oficials» que se'ns donen com a ca-
tegories absolutas i universais (estat, nació, raga,...). No es tracta de captar
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la dimensió histórica deis problemes (el mirar al passat tradicional) sinó que
la mirada al passat per entendre el present ens ha d'ajudar a la construcció
d'un futur millor (pensar de manera diferent la societat del futur).

5. Han de promoure l'autonomia inte•ectual de l'alumne i ajudar-lo a
la reflexió individual i col•ectiva sobre el problema plantejat.

Els materials didáctics d'educació pel desenvolupament i la coopera-
ció han de fonamentar-se en activitats obertes i rebutjar les respostes uní-
voques, sobretot les del final d'una seqüéncia instructiva, quan l'alumne ha
d'aplicar alió que ha aprés a la realitat social. Per facilitar l'autonomia in-
tel•ectual cal dissenyar activitats que fomentin el progrés de l'alumne amb
estratégies no-directives.

6. Metodológicament han de fomentar l'apficació del qué s'ha aprés
a l'entorn immediat, a fi d'apropar la reflexió intel•ectual (el concepte cons-
truTt) a l'afectivitat deis alumnas (vivéncies), cercant al máxim la coheren-
cia entre coneixements escolars i práctiques socials.

La metodologia sócioafectiva a través de l'aprenentatge experiencial
comporta el compromís personal i la persona sencera s'hi implica. Com-
porta un procés de treball molt lent i difícil d'avaluar. Els materials didác-
tics han de facilitar que les aplicacions o accions relacionades amb alió
que s'ha aprés parteixin deis propis estudiants, de manera que progressi-
vament tots anem canviant de comportaments o d'actituds. La práctica de
l'empatia i els dilemas morals en casos propers i concrets són un bon camí
per integrar l'afectivitat a la reflexió.

Hem de tenir present que un aprenentatge social que implica un can-
vi en l'organització i/o percepció del jo pot ser percebut com una ame-
naÇa i l'alumne nosaltres adults encara més— tendeix a resistir-s'hi.
Si redu'im al mínim aquestes amenaces exteriors facilitarem l'aprenentat-
ge. En el cas deis moviments migratoris cal contrastar i comprovar la
poca importáncia numérica deis immigrats amb la «por» que projecten
els mass-media sobre el «boom» migratori. Quan l'amenna contra el jo
és feble l'experiéncia viscuda pot ser acceptada de manera relaxada i
pot produir-se l'aprenentatge, si l'amenna exterior és intensa ens resis-
tim a I'aprenentatge. Segons com els mitjans de comunicació ens dosifi-
quin i temporalitzin la informació sobre els treballadors estrangers s'a-
dormirá o es despertará el racista latent que partem dins postre. L'esclat
racista d'El Ejido i el profit electoral conservador és un exemple ciar del
qué estem indicant.

Davant la magnitud deis problemas socials, cal no crear sentiments de
culpa ni d'excessiva responsabilitat en els alumnas que podrien derivar en ac-
tituds d'impoténcia o de desánim, que reforÇarien l'acceptació de la injusticia
i la resignació. Recordem que són problemas d'arre' social difícils d'eradicar,
i que com ensenyants critics amb la injusticia social no ens hem de quedar
amb l'explicació del problema, sinó que hi hem de cercar sortida.
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7. Facilitar l'accés a webs i xarxes informátiques, així com fonts d'in-
formació convencionals (hemeroteques, bibliografia,...), per tal d'ampliar
i/o actualitzar la informació sobre el problema tractat. Els materials didác-
tics han de donar informació sobre les diversos ONGs i centres d'informa-
ció o documentació que es dediquen a l'educació pel desenvolupament i
la cooperació i facilitar la comunicació, la coordinació i la connexió deis
collectius humans implicats.

En resum i com a síntesi final: els materials didáctics d'educació pel de-
senvolupament i la cooperació han d'ajudar a entendre com funciona el món
d'avui. És un fals dilema plantejar-nos si s'ha de partir de la construcció de
conceptes per afavorir un canvi d'actituds o bé si s'han d'educar les actituds
per facilitar la construcció de conceptes, tot i que hem insistit en prioritzar
una bona selecció de conceptes. El qué cal és prendre consciéncia de la re-
lació interactiva constant entre raonament i sentiments-afectes en la com-
prensió i construcció de conceptes socials i en l'educació en valors socials.
Els problemes socials greus posen en qüestió, a vegades, la própia imatge
i les idees socials deis professors i deis alumnas i els hi exigeixen prendre
partit. Un ensenyament crític que implica tata la persona -tan els seus senti-
ments com el seu raonament- és el que penetra més profundament i el que
és retingut per més temps. Per tant, els materials didáctics editats sobre
educació pel desenvolupament i la cooperació no haurien d'afavorir ni la ca-
ritat ni la culpabilitat ni el sentimentalisme, sinó la comprensió i la conscién-
cia deis problemes socials rellevants, per construir responsablement com-
portaments socials participatius, alternatius i solidaris.
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