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Per sortir de la «calma 
blanca» 1 de I'escola 
primaria 

Fernando Hernández* 

Observant la situació 
de I'escola primaria 
des de la inquietud 
i la preocupació 

Fa quasi un any, vaig tenir una tro
bada amb col'legues amb que pe rió
dicament parlem de temes i situa
cions emergents en I'educació. 
Aquella nit el tema dominant va ser 
I'analisi del que estava passant a se
cundaria. O'una manera informal va
rem dedicar el temps a analitzar les 
possibles interpretacions a I'entorn 
de les veus crítiques que s'estaven 
fent sentir respecte a I'educació se
cundaria, a la desorientació de I'ad
ministració davant aquestes críti
ques, a la inhibició deis que havien 
posat en marxa, sense mesurar i pre-

(1) "Calma blanca" és el terme que fan ser
vir els mariners del Maresme per definir 
el moment en qué es troben enmig del 
mar, envoltats per una espessa boira i 
sense ven\. Aquesta situació atmosférica 
té similituds amb la situació de I'escola 
primaria: envoltada d'una boira d'auto
satisfacció i sen se cap vent (d'innovació, 
de repensar I'escola, de qüestionament i 
de crítica per alió que (no) esta passant), 
i sense adonar-se que els nens, les ne
nes i el món estan canvian\. 

veure'n les conseqüencies, un en
senyament secundari per a tothom 
sense les condicions -materials i 
humanes- necessaries i, sobretot, 
sense un projecte de canvi, que res
ponia als intents de sortir del túnel 
d'alguns col'lectius docents i al soroll 
mediatic produ'lt a I'entorn d'aquest 
tema, al paper nostalgic d'alguns in
tel'lectuals de gran presencia als mit
jans de comunicació que parlaven 
amb enyoranc;;a d'una escola inexis
tent i que, en realitat mai no havia 
existit. Quasi al final de la conversa 
vaig plantejar que tot aixó era real
ment preocupant, peró que la meva 
inquietud tenia a veure amb la situa
ció en que es trobaven les etapes 
d'educació infantil i primaria. De ma
nera especial perque ningú no pres
tava atenció al que estava passant, 
ates que tota I'atenció era reclamada 
per la situació de la secundaria. 

Tant a mi com als meus col'le
gues ens preocupa que I'educació 
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i la situació de I'escola sigui un 
tema del qual tothom parli, i en di
gui la seva, peró sense que s'apor
tin evidencies en forma d'estudis o 
de recerques. Vaig plantejar, com a 
res posta inicial a aquesta situació, 
que considerava necessari d'enge
gar una recerca sobre el que esta
va passant a I'escola primaria, i, 
ates que actualment comparteixen 
projecte educatiu i edifici, a I'esco
la infantil. Aixó volia dir poder inda
gar que té Iloc a les classes, sota 
quina perspectiva d'ensenyament i 
d'aprenentatge els professors tre
bailen, el sentit d'alló que es consi
dera innovador, la mesura en que 
s'esta connectant amb les preocu
pacions de I'alumnat per tal de 
comprendre el món en que viuen i 
a I'alumnat mateix,el paper domi
nant que estan jugant els lIibres de 
text com a font primordial de conei
xement, I'existencia (o no) de rela
cions de cooperació entre el pro
fessorat, el paper de la recerca i la 
indagació a I'hora d'ensenyar i d'a
prendre, I'enfocament curricular 
que predomina ... 

La necessitat de fer recerca 
sobre allo que esta passant 
a I'escola primaria 

Explico aquesta historia perque 
no m'agradaria que aquest article 
fos un treball d'opinió o d'analisi en 
la línia que va obrir el monografic 
de la revista «Investigación en la 
Escuela» el 1997, o de I'agenda 
plantejada per autors com Ángel 
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Lledó (1997, 1999). Aquest article 
hauria de ser el resultat d'aquesta 
investigació necessaria, i que sem
bla que ningú no té massa interes a 
portar a terme, sobre que esta pas
sant a les nostres escoles prima
ries. Aquesta marca d'interes pot 
ser deguda a diverses raons, entre 
les quals destaquen la manca de 
tradició avaluadora des d'una pers
pectiva independent de les nostres 
institucions i la por a sentir-se qües
tionats tant per I'administració com 
pels docents. 

Aquesta investigació podria ser 
semblant a la que es va realitzar al 
Regne Unitat a finals deis anys 70 
(Galton, Simon & Croll, 1980; Galton 
& Simon, 1980) i que tenia per títol, 
«Inside Primary Schools» (dins les 
escoles primaries) o al que hem re
alitzat sobre les escoles de la repú
blica de Geórgia (.Sancho i Hernán
dez, 1999) o sobre les innovacions 
portad es a terme per una serie 
d'escoles que realitzaven propos
tes innovadores als inicis de la re
forma (Sancho, Hernández, Carbo
nell et al., 1998). A falta d'aquest 
estudi, que caldria realitzar per co
munitats autónomes, he fet servir 
una serie d'evidencies procedents 
del meu treball com a formador, 
deis intercanvis amb formadors i 
docents, de les Ilistes de les de
mandes de formació fetes pels pro
fessors de primaria de Catalunya, 
de les experiencies que es publi
quen a revistes com ara Cuadernos 
de Pedagogía, Aula o Guix, i de la 
documentació de premsa (articles, 
cartes al director ... ) que s'han anat 
publicant aquests últims mesos (en 
concret des de la controversia que 
es va crear a partir de fer-se públic 



I'estudi del MEC realitzat per la Co
missió Nacional d'Avaluació), Per6 
sobretot el contingut d'aquest arti
cle és el resultat de les observa
cions recollides amb les col 'legues 
del grup Minerva (1994), des de la 
nostra activitat com a formador/for
madores en relació amb la proposta 
educativa vinculada als projectes 
de treball (no al métode de projec
tes, que no té res a veure amb la 
nostra perspectiva de repensar 
I'escola i I'educació), 

Tot i que he tingut en compte 
aquestes evidéncies, considero 
que cal Ilegir aquest article com 
una hip6tesi de treball, o si es vol 
com una proposta per dur a terme 
una recerca en qué es puguin com
provar o contrastar algunes de les 
evidéncies que s'aporten aquí, i so
bretot, crear un estat d'opinió imagi
natiu i lliure de lIigams per poder 
pensar una altra escola, Aquesta 
hip6tesi de treball no tracta de cap 
manera de ser generalitzadora, de 
manera que es pugui inferir que al16 
de qué es parla passa a totes les 
escoles, Res més allunyat de les 
meves intencions i de la realitat. 
Des del meu treball com a formador 
i com a company de processos de 
canvi, conec escoles, grups de do
cents, mestres solitaris enmig de 
centres cada vegada més burocra
titzats, que tracten de lIiurar-se de 
la carrega limitadora que imposa la 
reforma, que tracten de resistir-se a 
la pressió de I'administració i de les 
famílies i que continuen explorant, 
indagant formes de donar sentit al 
seu treball i de connectar amb les 
preocupacions deis nens i les ne
nes per tal de valorar al16 que esta 
tenint lIoc en el món en qué viuen i 
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per tal de comprendre aquest món i 
a ells mateixos, 

També voldria deixar ciar que, a 
diferéncia d'altres treballs publi
cats darrerament (Fernández An
guita, 1999), no pretenc donar tota 
la responsabilitat del que esta pas
sant als docents, Sobretot perqué 
no van ser ells i elles els que van 
posar en marxa un discurs exclo
ent sobre el que és i el que no és 
ensenyar i aprendre, ni els que van 
dividir, reproduint I'antiga EGB, I'e
ducació primaria en cicles bia
nuals, ni els que van establir una 
organització de matéries que per
met molt poc la transdisciplinarie
tat, ni els que van divulgar un dis
curs de «doble vincle»,2 un discurs 
en qué se situen des d'aquells que 
parlaven del professor «d'abans i 
de després de la reforma» fins tota 
una série d'escoles que seguien la 
pedagogia activa, que van consi
derar que la reforma no era per a 
elles, perqué es tractava que la 
resta de les escoles ensenyessin 
com elles,3 

(2) Aquesta noció té el seu origen en les ex
plicacions comunicatives sobre I'esqui
zofrenia, i estableix que en els missatges 
ambivalents i contradictoris (t'estimo i et 
limito a I'hora; pots fer el que vulguis 
peró em faras patir si surts .. ,) és una de 
les possibles explicacions d'aquest ti pus 
de comportament. A I'educació, tant a la 
classe com als claustres, i sobretot en 
les relacions amb I'administració, hi ha 
moltes situacions de «doble vincle .. , 

(3) Aixó explica que aquestes institucions 
sigui n de manera especial més defensi
ves a I'hora d'introduir qualsevol canvi 
dins del seu treball i que, fins i tot, en al
guns casos, siguin centres on el control 
de I'alumnat a base de deures i proves 
sigui el seu distintiu més rellevant. 
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Pero el professorat no és I'únic 
responsable d'aquest fet, perqué 
no ha estat ell qui ha creat la situa
ció d'abandonament i de delega
ció de funcions educadores de 
molts pares i mares. 1, principal
ment, perqué no són ells i elles els 
responsables, com ens recorda 
Lledó (1997: 1 0-11), que quasi deu 
anys després de I'aprovació de la 
LOGSE continu'in sense estar re
solts aspectes com ara el fet de 
«edificaciones anticuadas de los 
centros, espacios y tiempos ina
decuados para una nueva manera 
de entender la enseñanza, curri
culum mediocre o academicista, 
profesorado mal remunerado y 
poco reconocido socialmente, es
casa y deficiente formación inicial, 
condiciones laborales inapropia
das al nuevo perfil docente, poca 
participación efectiva de las fami
lias en la vida cotidiana del centro, 
etc.". Si aquest reconeixement re
dueix a diferents instancies la res
ponsabilitat del que esta passant, 
també és cert que el que passa 
als claustres, les formes organitza
ves immobilistes, la practica diaria 
reproductora a I'aula i la manca de 
formació cultural, artística, tec
nologica i científica sí que són res
ponsabilitat no només professio
nal sinó a més a més ética deis 
educadors i deis seus formadors. 
Perqué, en definitiva, caldria que 
ells i elles s'adonessin, com ens re
corden Stoll i Fink (1999) en la intro
ducció del seu Ilibre sobre la neces
sitat de canvi als centres, que segu
rament les nostres escoles serien 
unes bones escoles i els nostres 
professors de primaria uns bons 
professors si estiguéssim als anys 
setanta, pero que en I'actualitat 
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segurament es necessiten altres 
escoles i altres maneres de gestio
nar I'espai, els temps i el coneixe
ment. 4 

Hipotesis de treball 
per a una recerca sobre 
I'estat de I'escola primaria 

Feta aquesta consideració i re
cuperant la plataforma de treball i 
d'intercanvi des de la qual parlo, 
voldria assenyalar com a símpto
mes del que esta passant a I'escola 
primaria un seguit d'evidéncies que 
tenen com a conseqüéncia la situa
ció de «calma blanca» que dóna tí
tol a aquest treball. 

Preeminencia de la conside
ració d'alumne com a apre
nent sobre la d'un subjecte 
amb biografia 

La forta influéncia de la psicolo
gia en I'educació primaria, des de 
les propostes reguladores del cos 
de Montessori a comengament de 
segle, passant per la conceptualit
zació d'un subjecte epistemologic 

(4) Desenvolupar aquesta idea i els eamins 
per explorar-la pot donar peu a un altre 
artiele. 



(no biografic) de Piaget, i acabant 
en la concepció constructivista 
que redueix la complexitat de la 
institució escolar a les relacions 
d'ensenyament i d'aprenentatge, 
ha anat privant al subjecte pe
dagogic de la seva identitat, enca
ra que, en I'educació primaria es 
digui el contrari, especialment 
quan es troben als projectes curri
culars paraules sense significació 
real com ara «desenvolupar I'auto
nomia i la personalitat» del nen i la 
nena i que ens mostren la distancia 
que es crea entre els documents i 
la realitat de les aules. De fet, el 
que sembla més cert és que el nen 
i la nena aprenen a I'escola prima
ria tot el contrari: a amagar la seva 
personalitat i a no desplegar la 
seva autonomia enfront de la nor
ma encarnada per la professora i 
que es presenta sempre en funció 
del ritme del grupo Si un nen o una 
nena tenen una iniciativa, com ara 
que volen investigar un tema pel 
seu compte, han de doblegar el 
seu interés al ritme de la classe i a 
la norma del grupo O quan un nen 
o una nena tenen necessitats d'a
prenentatge (perqué avancen o 
necessiten alguna mena de suport 
addicional) han de situar-se en 
funció del ritme del grup o han d'a
prendre «de mica en mica» i «a 
poc a pOC». 

La imatge que ofereix I'escola 
primaria és la d'una institució en 
qué els alumnes han de deixar els 
seus interessos i preocupacions, 
els seus dubtes i temors, les seves 
esperances o desigs a la porta de 
la classe. En convertir el nen i la nena 
en alumnes, I'escola primaria ha obli
dat que els individus no són «ment» 
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sinó biografia, que no són objectes 
que s'han d'ensinistrar en funció de 
competéncies, procediments o es
tratégies d'aprenentatge, sinó sub
jectes no només epistemologics 
sinó historics i socials. Si I'escola 
primaria no reflexiona sobre el pa
per que juga en la construcció de 
la identitat deis nens i de les ne
nes, si no comenc;a a observar i a 
escoltar el subjecte i no I'alumne, 
acabara per convertir-se en una 
institució-bombolla, a'illada de la 
realitat i deis desigs de compren
sió del món i de si mateixos i deis 
altres, deis nens i les nenes. Aca
bara creant una ficció de la realitat 
que res, o molt poc, té a veure 
amb els anhels i les inquietuds per 
interpretar i comprendre la realitat 
deis nens i les nenes. Aquesta 
preocupació, com també algunes 
possibilitats per afrontar-la, han 
quedat reflectides en els meus tre
balls sobre la construcció de la 
subjectivitat i la identitat (Hernán
dez, 1998-1999) i sobre les possi
bilitats deis estudis culturals per 
afrontar les <<identitats emergents» 
a I'educació (Hernández, 1999a). 

La preeminencia del llibre 
de text com a principal 
mediador d'aprenentatge 

En segon Iloc, constatem la 
preeminéncia que han adoptat a 
les classes de primaria els lIibres 
de text, com a font principal d'en
senyament, fins al punt que de la 
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mateixa manera que fa anys es 
podia visitar una classe i veure 
tots els alumnes en silenci exerci
tant el calcul per mitja de la solu
ció de Ilistes interminables d'ope
racions escrites a la pissarra, ara 
ens trobem els alumnes, també en 
silenci, resolent la Ilista d'exercicis 
del lIibre corresponent, que el pro
fessor de torn ha escrit, igualment, 
a la pissarra. Tot plegat esta re
duint I'educació primaria a omplir, 
com es feia en la década deis se
tanta amb les fitxes que van sortir 
com a resultat de la reforma de la 
Llei General d'Educació, els exer
cicis que plantegen els autors deis 
Ilibres de text. 

Aquesta preeminéncia té, com 
una de les seves principals con se
qüéncies, el divorci entre alió que 
esta passant, i el que els nens i les 
nenes reben a través de la televisió o 
d'altres mitjans de comunicació i a 
través de les converses entre ells i 
amb els adults, i els coneixements 
que troben a I'escola, presentats 
d'una manera universalista -i amb 
freqüéncia tendenciosa- als Ilibres 
de text. Aquesta situació consagra 
la separació entre la vida i I'escola, 
entre les preguntes que es fan els 
nens i les nenes (i que hem recollit 
en les nostres converses amb I'a
lumnat dins i fora de les escoles) so
bre qüestions tan importants i d'ac
tualitat com ara la clonació, I'explo
ració de I'espai, la reconstrucció de 
la vida, I'origen i els efectes de les 
guerres, la realitat virtual, la manipu
lació de la conducta humana, I'expli
cació de les catastrofes naturals, els 
jocs de rol i de pressa de decisions, 
la vida en altres pa'isos i époques 
históriques, etc. 
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Posar límits a les possibilitats 
d'aprenentatge de I'alumnat 

També ens trobem que nova
ment es posen límits a I'aprenentat
ge deis nens i de les nenes amb 
I'excusa que no entenen, que no es
tan «madurs»,5 o que del que es 
tracta és que «siguin felir;os i no 
complicar-los la vida»,6 ensenyant
l'Os a donar sentit i a contextualitzar 
les experiéncies i les situacions amb 
qué es troben. Com a il'lustració 
d'aquesta situació voldria recordar 
el cas d'una professora que em va 
increpar de manera airada durant 
una sessió de formació, després d'
haver mostrat un projecte de treball 
realitzat amb nens i nenes de primer 
de primaria, aprofitant la visita de la 
classe a una exposició de gravat de 
Rembrandt. En aquest projecte vam 
tractar d'explorar la relació entre 1'0-
bra d'una persona i la seva biografia 
i el temps en qué havia viscut. Que 
pretenguéssim ensenyar a donar 
sentit a la informació va ser interpre
tat com que estaven fent monstres 
deis nens i les nenes [sic] i que el 
que calia era ensenyar el canvi de 
les estacions [sic]. 

(5) Sobre aquest últim aspecte el lector inte
ressat pot compartir la historia d'una 
nena que volia aprendre a Ilegir i a es
criure, i a qui les seves mestres, d'una 
manera sistemillica i durant tres anys, li 
ho van negar amb arguments diferents 
(Hernández, 1999). 

(6) Aquesta és una frase que em va dir una 
professora quan treballavem la possibili
tat de desenvolupar un currículum a par
tir de problemes emergents. 



Aquest fet ens porta a recordar 
que si es pensava que amb la refor
ma I'enfocament constructivista de 
I'aprenentatge i la idea que I'apre
nent mai no parteix de «zero» havien 
de servir per esborrar la noció limita
dora del desenvolupament, segons 
la qual les interpretacions derivades 
del pensament de Piaget i d'una vi
sió lineal i cronológica havien fet 
arrelar entre els educadors, aixó no 
ha estat així. No s'ha modificat la 
idea que es tenia sobre el potencial 
d'aprenentatge deis nens i les ne
nes, en un món cada vegada amb 
més informació, més Iletrat i visual 
alhora, amb mes estímuls per esta-o 
blir relacions i obrir la possibilitat de 
fer recerca sobre alió que preocupa 
i és interessant per a I'alumnat. 

Aixó fa que observem una con
cepció de I'ensenyament basada es
pecialment en I'exercitació i la repeti
ció, vinculada a tasques d'identifica
ció i de definició, i allunyades del que 
seria el desenvolupament d'estrate
gies de comprensió (Elliot, 1990). Un 
ensenyament en qué predomina, 
com s'ha dit, I'activitat centrada en 
els Ilibres de text o en un enfocament 
educatiu proper als centres d'interes, 
en els quals el protagonista de I'ac
ció pedagógica esta centrat en els 
materials o en el professor. El desen
volupament d'activitats que dema
nen una gran des pesa d'energia 
deis docents, peró que són, des de 
la perspectiva deis alumnes, propos
tes rutinaries que es repeteixen any 
rere any (la tardor, el carnestoltes ... ) i 
que els alumnes més grans acaben 
vivint com una imposició sense sen
tit, és una altra de les característi
ques d'aquest període educatiu. 
Aquesta situació es pot iI'lustrar amb 
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I'exemple d'un nen d'una escola del 
CEPEPC que ens deia «als quatre 
anys la mestra ens va portar al parc a 
veure les fulles de la tardor; al cinc 
anys la mestra va tornar a portar-nos 
al parc a veure les fulles de la tardor; 
i ara que tinc sis anys i que faig pri
mer, la meva mestra m'ha dit que ani
rem al parc a veure les fui les de la 
tardor» . 

limitació de les alternatives 
organitzaves respecte 
al currículum per materies 
disciplinaries 

El quart aspecte pretén desta
car el retrocés que s'ha produ'it res
pecte al que era una tendéncia en 
moltes escoles en relació amb el 
desenvolupament d'un currículum 
flexible i obert, no centrat en mate
ries, sinó en temes, a favor d'un cur
rículum cada vegada més tancat i 
disciplinari (en la meva opinió, com 
a conseqüéncia directa del que he 
assenyalat a I'apartat anterior). Per 
aixó és important recordar el que 
ens diu Lledó (1997:7-8) en la seva 
revisió del que es va plantejar a An
dalusia com un currículum afavori
dor de la globalització,l enlloc d'un 

(7) Encara que no comparteixo la noció de 
globalització utilitzada per parlar sobre 
I'organització del currículum a I'escola 
primaria i que prefereixo, per les raons 
enunciades a Hernández (1998), fer ser
vir la de currículum integrat o transdisci
plinari, si que comparteixo la problemáti
ca enunciada per Lledó quan fa servir 
aquest terme. 
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currículum disciplinari per a I'edu
cació primaria. Lledó, que és un 
professor que ha estat vinculat a 
una de les pro postes de reforma 
més interessants que s'han plante
jat per a I'escola primaria, ens re
corda que si el que es pretenia era 
«facilitar de "verdad" una práctica 
global izada de la enseñanza en es
tas edades, tratando de resolver las 
dificultades que encontraba el pro
fesorado en su práctica docente al 
tener que partir de un curriculum or
ganizado por áreas y por otro lado, 
la consideración de contenidos no 
recogidos en dichas áreas por pro
venir de nuevas exigencias socia
les y educativas, no sólo académi
cas··, aixo no s'ha aconseguit amb 
la proposta d'arees. Pero, sobretot, 
perque la visió de la globalització 
que van oferir els divulgadors de la 
reforma tractava de fer coincidir de 
totes maneres una determinada or
ganització deis continguts, deriva
da de la teoria de I'elaboració pro
posada per Reigeluth i Merrill 
(1980), amb una idea de globalitza
ció basada, sobretot, en una sol u
ció tecnica, és a dir, fer coincidir so
bre el paper les programacions i els 
continguts de les diferents mate
ries, amb la qual cosa es legitimava 
la mateixa proposta d'organització 
de continguts i no una nova practi
ca educativa, alhora que s'evitava 
tota possibilitat d'elaborar un currí
culum per temes o problemes, es 
creava la dependencia deis experts 
disciplinaris i s'afavoria el negoci 
deis Ilibres de text, fru'it, en bona 
part, de la concepció «de dalt a 
baix •• de la reforma, i de la poca 
confianr;;a deis experts i de I'admi
nistració en les possibilitats innova
dores deis docents. 
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Pero la consequencia principal 
d'aquesta decisió té a veure, nova
ment, amb un discurs de doble vin
ele: d'una banda, es deia que es po
dia desenvolupar el projecte curricu
lar de centre i d'aula (el s famosos se
gon i tercer nivells de concreció) i, 
d'una altra, es controlava I'adequació 
als continguts i normativa curriculars, 
la distribució horaria de materies i s'o
bria un procés avaluador extern que 
acabava per tancar el currículum en 
una direcció única i determinada. Da
vant aquesta situació, encara que no 
sigui justificable des d'una PE3rspecti
va professional i crítica, no resulta 
sorprenent que bona part deis ense
nyants de primaria pleguessin veles, 
deixessin de fer innovacions i es pe
ressin temps millors. 

El problema ha estat que el que 
podia haver estat una prudent es
trategia d'hivernació ha acabat 
transformant-se en una experiencia 
que, com ens recordc¡va un editorial 
de Cuadernos de Pedagogía 
(1999:3), no convida a I'optimisme, 
ates que «a poco que se hurgue se 
verá que las prácticas escolares co
tidianas están teñidas de la pedago
gía tradicional más rancia, aunque 
con algunos toques de modernidad, 
porque ahora se usa el ordenador o 
se sale del aula ( ... ) Las pedagogías 
progresistas ( ... ) van retrocediendo, 
mientras que ganan terreno las ide
ologías tecnocráticas que no hacen 
más que burocratizar aún más la 
vida de los centros y vaciar de con
tenido objetivos y actividades." 
Aquests fets que apunta Cuadernos 
es veuen exemplificats en la dificul
tat a pensar alternatives a I'actual si
tuació de I'escola primaria, tal com 
es reflecteix, per exemple, en les 



respostes d'uns 400 docents a un 
qüestionari per a la prospecció de 
les necessitats de les escoles de 
primaria (DD.AA., 1999)8 De mane
ra especial, la supeditació a un cur
rículum disciplinari ha comportat 
també la dificultat i la por a pensar i 
a explorar alternatives a I'organitza
ció del temps i de I'espai escolar, els 
quals responen -no ho oblidem
a una estructura derivada del sentit 
de I'individu i del treball del segle 
XIX, i que, té molt poc a veure amb la 
realitat social i amb els coneixe
ments d'aquest final de segle. 

Algunes propostes 
per iniciar un procés de canvi 

Aquests quatre aspectes, en re
lació amb el subjecte pedagógic, 
amb els mitjans d'aprenentatge, 
amb els enfocaments per ensenyar 
i aprendre, i amb I'organització del 
currículum, podrien servir com a 
punt de partida per a una recerca 
que ens aportés evidéncies sobre 
qué esta passant a I'escola prima
ria. Aquestes evidéncies podrien 
obrir un debat en qué participi tota 
la comunitat educativa sobre 
aquesta important etapa de I'esco
laritat i per reconduir el seu paper i 
I'actuació deis docents. Peró 

(8) Aquesta observació té un caracter provi
sional mentre esperem la publicació de 
les conclusions deis diferents grups de 
treball que han participat en aquestes 
jornades. 
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aquesta proposta troba en aquests 
moments algunes dificultats d'apli
cació, entre les quals voldria desta
car les següents: 

1. La manca de tradició de
mocratica avaluadora de les admi
nistracions educatives, que conti
nuen desenvolupant els seus estu
dis amb la finalitat de confirmar les 
seves própies propostes. Només cal 
recordar, a títol d'exemple, la imatge 
idíl·lica que I'estudi de la Comissió 
Avaluadora depenent del MEC va 
oferir de I'escola primaria davant de 
les respostes deis alumnes a deter
minades preguntes sobre alguns 
continguts, o I'optimisme amb qué el 
Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat (1991) va mostrar els re
sultats de la seva avaluació deis 
plans d'experimentació per a la re
forma de I'ensenyament secundari, 
fins al punt de presentar-la com a so
lució del fracas escolar anterior. Si 
no s'afavoreixen estudis indepen
dents, difícilment sabrem qué esta 
passant reaJment a les escoles i en
cara es podran adoptar alternatives 
amb més dificultats. 

2. Relacionat amb el punt an
terior és el sentit patrimonialista que 
I'administració adopta sobre I'edu
cació i les escoles, fins al punt que 
no permet realitzar investigacions 
que puguin qüestionar les seves 
decisions (o la seva mancanQa). 
L'administració desconfia que els 
professors del sistema obligatori i 
els de la universitat col'laborin a es
brinar qué esta passant a les esco
les, com s'ensenya i com s'aprén. 
Si els centres no adopten un sentit 
de transparéncia i recuperen la 
seva funció pública, difícilment po
drem parlar d'una societat de-
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mocratica i d'una administració al 
servei deis ciutadans. 

3. Una tradició de les nostres 
escoles i deis nostres professors de 
primaria era la de participar en els 
moviments educatius internacionals 
i estar al dia deis debats i de les 
propostes que tenien Iloc en altres 
contextos, que pretenien donar res
postes a problemes, els quals, pe
culiaritats al marge, sempre han es
tat compartits per la major part deis 
pa'lsos occidentals. Avui, per con
tra, s'observa un tancament res
pecte a aquest corrent, que era un 
element definidor deis nostres edu
cadors. És com si el professorat s'ha
gués tancat en una crisalide des de 
la qual es defensava, amb el seu a'l
Ilament, de I'allau de referéncies, ter
mes i pressions que va rebre durant 
I'época de divulgació de la reforma. 
És possible que hagi arribat el mo
ment de tornar a recuperar la veu i 
decidir, amb la companyia deis que 
vulguin refer aquesta trajectória, de 
sentir i compartir les experiéncies i 
propostes que mosfren com altres 
col'legues s'estan plantejant els 
mateixos problemes que nosaltres 
trobem a les nostres escoles i a la 
nostra practica educativa. 

En un món en qué I'accés a la in
formació és relativament senzill re
sulta paradoxal el tancament en 
qué es troben molts docents i esco
les a I'hora de desenvolupar pro
postes curriculars que interpretin 
I'entorn com I'univers en el qual es 
mouen els nens i les nenes, i aprofi
tin les tecnologies de la informació 
(que no són el mateix que els ordi
nadors o la xarxa Internet) i no no
més com alió que és proper, en un 
sentit restrictiu i localista. 
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4. En darrer Iloc, és important 
recordar que el mateix professorat 
que va saber trobar alternatives a 
una situació tan repressora i .contro
ladora com la de la dictadura, té por, 
actualment, de mostrar-se diferent i 
d'explorar alternatives transgresso
res per poder respondre a les neces
sitats de desenvolupament de les 
identitats deis nens i les nenes i deis 
seus interessos per comprendre el 
món. Aixó és degut, entre altres ra
ons, a la pressió i al control que exer
ceixen, els mateixos companys i I'ad
ministració, en els docents que trac
ten de ser coherents amb el seu in
terés per respondre els reptes que 
demana un món en procés de canvi 
constant, uns coneixements que ofe
reixen noves interpretacions sobre 
els fets científics, histórics i artístics i 
uns nens i nenes que cada dia han 
d'aprendre a interpretar I'univers vi
sual i mediatic que els envolta. 

Aquesta situació ens condueix a 
preguntar-nos per qué sempre s'han 
de justificar els docents que volen in
novar i no els que es mantenen en 
les confortables platges del segon 
cicle del que s'ha fet sempre. O si 
deixarien els inspectors o les direc
cions generals corresponents que 
les escoles públiques desenvolu
pessin propostes, per exemple, en 
la línia de I'escoles del futur. ¿O cal
dria complir amb una nOfmativa tan 
arbitraria com poc coherent amb els 
corrents d'innovació i canvi que avui 
es produeixen al món com les que 
ara estan presents en les normatives 
sobre I'enfocament educatiu i d'a
prenentatge (continguts, matéries, 
agrupacions d'alumnes, organitza
ció del temps i de I'espai) que pre
dominen entre nosaltres? 



Una nota de conclusió 

Respondre a aquestes i a altres 
qüestions i hipótesis de treball plan
tejades en aquest article no és pos
sible sense un corpus de recerca, 
fruH del treball en col·laboració en
tre els docents, els estudiants i al
tres agents educatius, que ens di
gui que és el que esta passant a les 
escoles primaries, sense unes 
evidencies que ajudin a revisar el 
que avui sembla que esta passant a 
les aules. Aquesta revisió és im
prescindible si es vol sortir de la 
«calma blanca» que envolta I'esco
la primaria i es vol fer recuperar als 
docents el paper d'intel·lectuals del 
coneixement que mai no havien 
d'haver deixat, els que ho exercien, 
a favor del model de professor 
tecnócrata que va dibuixar la refor
ma i la burocracia que I'ha acom
panyat. Unes evidencies, per últim, 
que suposen una invitació a la 
transgressió i a tornar a repensar 
I'escola, per tal que aquesta esde
vingui una institució del present i no 
deis anys setanta, com avui ho són 
la majoria de les nostres escoles. 
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En este artículo, al tiempo 
que se reclama la necesi
dad de llevar a cabo inves
tigaciones que permitan co
nocer qué está pasando en 
la escuela primaria, se se
ñalan y analizan cuatro as
pectos que pueden servir 
como indicadores de una 
situación que se define 
como de «calma blanca», 
es decir, de tiempo de es
pera en el que casi nada 
sucede: (a) la preeminencia 
de la noción de aprendiz 
frente a la de sujeto peda
gógico; (b) el papel de los 
libros de texto como media
dores de aprendizaje; (c) 
las concepciones sobre la 
enseñanza y el aprendizaje 
y (d) la organización del cu
rriculum por materias. Estos 
cuatro aspectos se consi
deran como ejemplos de 
una situación en la educa
ción primaria, frente a la 
que se proponen algunas 
vías para repensar el esta
do actual de cosas y salir 
de él. 
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Abstracts 

Oans cet article, en meme 
temps que f'on manifeste le 
besoin de mener a bien des 
recherches qui permettent 
de connaitre ce qui se pas
se au niveau de f'école pri
maire, on souligne et analy
se quatre aspects qui peu
vent servir en tant qu'indi
cateurs d'une situation qui 
se définit comme de «cal
me blanc», c'est-a-dire, de 
temps d'attente durant le
quel presque rien ne se 
passe: (a) la prééminence 
de la notion d'apprenant 
fa ce a celle de sujet péda
gogique; (b) le role des liv
res de texte en tant que mé
diateurs d'apprentissage; 
(c) les conceptions sur f'en
seignement et f'apprentis
sage et (d) f'organisation du 
programme scolaire par 
matieres. Ces quatre as
pects sont considérés com
me exemples d'une situa
tion au niveau de f'éduca
tion primaire, face a laque
IIe on propose quelques 
chemins pour repenser f'é
tat actuel des choses et en 
sortir. 

In this article, at the same 
time as highlighting the 
need to carry out research 
into what is happening in 
primary schools, four as
pects that may serve as in
dicators of a situation 
known as «white calm», i.e. 
the waiting time in which al
most nothing happens, are 
highlighted and analysed. 
These are: (a) the pre-emi
nence of the idea of the le
amer as against that of the 
pedagogical subject; (b) 
the role oftextbooks as a 
means of leaming; (c) con
ceptions regarding tea
ching and leaming and (d) 
the organisation of the curri
culum by subjects. These 
four aspects are considered 
as examples of a situation 
in primary education, and 
ways of rethinking the cu
rrent state of affairs in order 
to change it are proposed. 
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