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a) Estudiar la relació que, com a hipòtesi de treball, plantejo  que hi

ha entre l’ús habitual de la pràctica escolar del comentari de  text i el

desenvolupament del pensament crític  i racional en els alumnes de

batxillerat; b) disposar   d’una selecció de textos que, ajustant-se al
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programa curricular de les optatives tipificades de  batxillerat  «Lògica i

metodologia de la ciència» y «Sociologia», i adaptats a les estratègies

d’aprenentatge  preconitzades pel moviment anomenat «pensament crític»

(&ULWLFDO� WKLQNLQJ), puguin  ser utilitzats  com a continguts procedimentals

bàsics  en la classe de les optatives esmentades.

El projecte es redueix a dues de les  matèries optatives tipificades

per raons evidents de limitació del treball i per tractar preferentment

d’aquelles optatives que més directament, al meu entendre,  es  poden

integrar en un   projecte d’aprenentatge de les tècniques del «pensament

crític».

�����3UHVHQWDFLy�GHO�WHPD

El comentari de text és un objectiu i un dels procediments fonamentals

en  l’ensenyament de la filosofia i, de retruc, de l’ensenyament de la «Lògica

i metodologia»i de la «Sociologia». D’altra banda, les teories didàctiques de

l’anomenat «pensament crític»  ofereixen estratègies molt estudiades  per

fomentar en l’alumne  l’actitud habitual d’una manera crítica de pensar,

particularment adequades, sembla,   per ser aplicades al comentari de text.

Per això, en aquest projecte, m’he  proposat aprofundir, primer,  en el

coneixement dels plantejaments generals  del «pensament crític» i, després,

i sobre tot, en les seves estratègies concretes  per poder aplicar-les al

comentari de  textos en les disciplines ja mencionades de la «Lògica i

metodologia» i  de la «Sociologia».

���7UHEDOO��GXW�D�WHUPH

����-XVWLILFDFLy�LQLFLDO�GHO�WHPD

El projecte planteja la conveniència d’oferir als alumnes de batxillerat

que escullen les optatives tipificades de «Lògica i metodologia» i de

«Sociologia» l’oportunitat d’exercitar-se en la pràctica i la valoració de

l’actitud del pensament crític –que en la pràctica s’entén preferentment com
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l’hàbit de saber copsar el sentit d’un text i l’habilitat d’avaluar-ne els

raonaments amb mitjans proporcionats per la lògica informal-  mitjançant la

realització de comentaris de text.  Per això, el profit teòric d’aquest projecte

no va orientat només als alumnes, sinó també al professor que decideixi

escollir aquest mètode com un procediment preferent. Si insisteixo en el

valor del comentari de text és perquè, seguint els  teòrics del pensament

crític,  es pot sostenir que «si no hi ha contingut, no hi ha pensament crític», i

a la inversa, si no hi ha pensament crític tampoc s’haurà tractat degudametn

el contingut.  I on s’han de buscar millor els continguts, si no en els mateixos

textos dels autors clàssics, precisament de les matèries curriculars

escollides, en aquest cas,  de «Lògica» i «Sociologia»?

�De tots els procediments usuals contemplats, tant pel currículum de la

filosofia en general, com pels currícula de les optatives tipificades, el

comentari de text és probablement  el més indicat per l’aprenentatge de les

destreses del pensament racional.  Obligadament vinculat a l’aprenentatge i

l’ús del llenguatge, el pensament crític pot trobar en una lectura analítica i

activa de textos escollits,  en la síntesi de les opinions expressades, el recurs

a la definició i a l’argumentació escrita, entre d’altres recursos, una de les

millors estratègies d’aprenentatge del pensament reflexiu i crític. La pràctica

habitual del comentari de text–redactat primer individualment, llegit i

comentat  amb els altres alumnes de la classe- pot esdevenir el procediment

fonamental per fomentar aquest tipus de pensament crític, que, com es pot

comprovar al llarg del treball realitzat,  també té un  doble aspecte individual i

col·lectiu.

������7UHEDOO�UHDOLW]DW

El projecte inicial contemplava la constitució de materials i estratègies

per a les dues optatives de batxillerat mencionades. En  tractar-se

d’optatives tipificades, la temàtica del textos per comentar havia de ser en

principi el temari conceptual ofert pels corresponents currícula. Tanmateix,

com la teoria subjacent del projecte, en consonància amb les postures
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didàctiques del pensament crític («insistir en un mínim de 50 conceptes

bàsics per a cada curs», diuen els teòrics), requereix un nombre escàs de

continguts conceptuals, s’ha fet una tria i una acomodació: en «Lògica» m’he

decantat –empès per l’orientació del «pensament crític»-  preferentment  a

favor de la «lògica informal» i  he prestat atenció només als aspectes més

generals de la metodologia científica;  i en «Sociologia», com que l’abast,

fins i tot  en un curs d’iniciació a nocions sociològiques, pot ser

excessivament ampli, he restringit el temari als fundadors de la sociologia,

els clàssics Tocqueville, Marx, Durkheim i Weber i a alguns dels principals

temes que plantegen.

������'LVVHQ\�GHO�SOD�GH�WUHEDOO

El projecte, l’inicial i el realitzat,  consta de tres parts.

1) )RQDPHQWDFLy� WHzULFD� Plantejament teòric que desenvolupa i

justifica –sempre des de les teories més  acceptades del «pensament crític»-

la hipòtesi que el millor procediment per l’adquisició de les destreses de

pensament crític i racional rau en la pràctica habitual del comentari de text.

2) (VWUDWqJLHV� Definició i anàlisi de les estratègies al detall (PLFUR�

VNLOOV), pròpies del corrent del pensament crític, aplicables al comentari de

text.

3)  0DWHULDOV��  Selecció dels textos  corresponents al temari de

«Lògica i metodologia» o  als apartats conceptuals  de «Sociologia». Els

textos remeten preferentment  als  autors clàssics, a assagistes i també a

escrit de divulgació.

En concret, pel que fa a la «Lògica i metodologia» els textos  es

distribueixen segons el següent esquema:

��� 4Xq�pV�OD�OzJLFD

1.1  L’objecte de la lògica
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1.2  Els elements dels arguments

���/D�OzJLFD�GH�O¶DUJXPHQW

2.1  Construcció de raonaments

2.2  Fal·làcies

2.3  Els raonaments deductius

2. 4 Els raonaments inductius

2. 5 Raonaments sobre conceptes

2. 6 Raonaments sobre valors

2. 7 L’argumentació moral

���(O�PqWRGH�GH�OD�FLqQFLD

3.1 L’estructura de la ciència

3.2 Les teories i les hipòtesis

3.3  L’explicació i la predicció científica

3.4 Causes i correlacions

3.5  La pseudociència

���&DUjFWHU�LQWHUGLVFLSOLQDUL�GHO�VDEHU

4.1 Sociologia de la ciència

4.2 Ètica de la ciència

Pel que fa a la «Sociologia»,    segons el següent:

1. 6RFLRORJLD�L�FLqQFLHV�VRFLDOV

2 2EMHFWH�L�PqWRGH�GH�OD�VRFLRORJLD

3. (OV�JUDQV�VRFLzOHJV

3.1. 1DWXUDOHVD�L�IRUPHV�GHO�YLQFOH�VRFLDO��'XUNKHLP�

• El treball

• Individu i col·lectivitat

• El pensament religiós

• Desenvolupaments  posteriors
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��� 2 &DQYL�VRFLDO�L�FRQIOLFWH��0DU[�

• La concepció marxista de la història i la societat

• Les  classes socials

• L’«Escola de Frankfurt»

3. 3  /¶DFFLy�VRFLDO��:HEHU�

• La racionalització

• El procés de la racionalització de la societat

3. 4 /D�VRFLHWDW�GHPRFUjWLFD��7RFTXHYLOOH�

• L’ideal igualitari

• Les amenaces a la democràcia

• La igualtat d ‘oportunitats

�����0HWRGRORJLD�HPSUDGD

Atès que el treball es compon bàsicament d’una part teòrica (la

investigació sobre el «pensament crític» i les característiques d’un comentari

de text)   i una altra d’orientada a l’aplicació de la teoria a la realitat dels

textos, la feina d’investigació i treball ha tingut igualment dues fases. La

primera ha suposat la recerca de bibliografia especialitzada.  Cal observa, al

respecte, que la bibliografia sobre pensament crític  no abunda gaire  en

aquestes latituds i que bona part de la documentació l’he obtinguda via

electrònica  (internet). Cal deixar constància, però, del fet que la tutoria   de

la Dra. Anna Estany  m’ha facilitat l’accés i la consulta de llibres de les

biblioteques de diverses facultats de la Universitat Autònoma. A la

informació, en concret,  obtinguda per la via de les «webs» li ha calgut

aplicar, no obstant, i amb molta  freqüència, el principi  la navalla d’Occam

de «no multiplicar les entitats sense necessitat» i poder triar el gra de la

palla.

La segona part que  ha consistit en  la selecció dels  textos ha estat

bastant més laboriosa del què inicialment s’esperava. La tria ha estat
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constant i  oscil·lant contínuament entre l’interès, la curiositat, l’anècdota de

la setmana  i la decisió presa, ja inicialment, però conformada després per

l’experiència, de referir-me a la substancialitat d’un temari sòlid i adient;  he

procurat fugir conscientment de la trivialitat de l’esdeveniment efímer, no fos

cas que els textos morissin de vells abans de néixer i no m’ha importat gaire

aportar textos clàssics  i acadèmics més que no pas de «revista i diari». Les

fonts consultades i la bibliografia sobre el pensament crític, ant com el propi

tarannà,  m’ha fet decidir pel tipus de text que demana reflexió i treball.

Potser també es moment d’aprendre  que comentar un text és una «operació

mental» que demana maduració, regles i aprenentatge.

Naturalment, a aquestes dues fases ha seguit, per força del tipus de

treball projectat, la redacció del tema que, com ja s’ha dit, consta de tres

parts i del següent índex.

,��3DUW

1.Introducció

1.1 Objectius

1.2 Hipòtesi del treball

2. Breu història general  del moviment del pensament crític

3. Què és «pensament crític»

3.1 Definicions

3.2 Disposicions i habilitats

3. 4�&ULWLFDO�WKLQNLQJ�versus�FULWLFDO�UHDGLQJ"

3. 5 Característiques de la lectura crítica

3.6 Tres maneres de llegir un text

3.7 Passos   que cal fer per a una lectura crítica

3.7.1 Lectura  i síntesi (orientada al sentit literal)

3.7.2 Anàlisi y descripció

3.7.3 Interpretació  i sentit global

4. ([FXUVXV sobre les inferències

         4. 1  La nova consideració pragmàtica de l’argumentació
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4. 2  El model de  Toulmin

4. 3  El model de la «Nova Retòrica»

4.4   La lògica informal

4.5  Crítiques al «pensament crític» i  a la «lògica informal»

4.6 L’estructura de l’argumentació informal

4.6.1 El raonament com una transacció crítica

4.6.2 Els esquemes

4.6.3 Classificació dels raonaments segons els esquemes

,,��3DUW

1. El text

1.1 Què és un text?

1. 2 Elements d’un text

1. 3 Coherència

1. 4 Tipus de text

1. 5 Text i argumentació

2. El comentari de text

2. 1 Components essencials del comentari

2. 2. El comentari de text filosòfic

2. 3. Aplicació de les estratègies  de la «lectura crítica» al comentari de

text: Estratègies per a una lectura crítica

1. Estratègies generals

2.  Les estratègies al detall:  què podem fer o què podem

preguntar-nos  mentre llegim (i comentem)  un text

Annex (quadres utilitzats per l’anàlisi    dels textos)

         IIIª Part (a)

           Textos de «Lògica i Metodologia»

        IIIª Part (b)

           Textos de «Sociologia»
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Bibliografia

���5HVXOWDWV�REWLQJXWV

El treball s’ha desenvolupat tenint seguint la línia del profund

convenciment a favor de la racionalitat, l’exercici de la reflexió personal  i l’ús

de les estratègies (o cultiu  de les habilitats per posar-ho en pràctica) que les

afavoreixen, tal com ho demana la teoria de pensament crític.

En la presentació del projecte presentava la pràctica del comentari de

text com un dels mitjans més adequats per�«Adquisició de les competències

bàsiques per part de l’alumnat». El coneixement de la bibliografia  pertinent i

el desenvolupament del treball realitzat no ha fet sinó reblar aquest mateix

convenciment, fins al punt de sostenir, de nou, però amb més propietat de

justificacions teòriques, que la pràctica sovintejada a classe del comentari de

text fomenta directament l’adquisició d’actituds de racionalitat, reflexió i

esperit crític, i es converteix, ensems, en una de les millores maneres

d’avaluar els alumnes pel que fa a l’adquisició dels coneixements pertinents

a l’assignatura.

Si hi ha un moment propici per «pensar per tu mateix», o pel «atreveix-

te a pensar», segurament és el que correspon a l’època en què els alumnes

cursen  el batxillerat. Els breus sumaris i les redaccions analítiques crítiques

són un dels instruments més adequats per al desenvolupament del

pensament crític, entès en la pràctica escolar com la destresa en saber

reconèixer el sentit (el  significat) d’un text i analitzar i avaluar amb criteris

objectius  (i també els subjectius raonats) el contingut. La pèrdua en l’interès

per les regle formals del pensament es pot veure compensada per una

reflexió de més qualitat sobre els continguts de l’assignatura; com solen dir

teòrics del «pensament crític», i ja hem citat,   si no hi ha contingut no hi ha

pensament crític i si no hi ha pensament crític no h ha contingut.

La millora  en un pensament reflexiu i racional, en quant elimina o

redueix l’egocentrisme i la immaduresa personal, ajuda per descomptat a

acceptar també de manera crítica y reflexiva les normes culturals de
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convivència  a percebre les relacions conceptuals que existeixen entre les

diferents disciplines estudiades i practicar, ni que sigui a un nivell de nocions,

la interdisciplinarietat del saber.

Quant a resultats concrets del treball dut a terme, corresponents als

propòsits assenyalats en el Projecte (coneixement de la bibliografia

pertinent, estudi teòric detallat i justificació –segons els principis del &ULWLFDO

7KLQNLQJ--  de les tècniques (PLFUR�VNLOOV)  aplicables als comentaris, selecció

de textos d’acord amb els continguts conceptuals generals del currículum de

cada assignatura -tenint en compte autors clàssics, comentaris sobre

aquests autors, escrits de divulgació i actualitat- i  aplicació a cada un dels

textos seleccionats de les estratègies  adients, penso que al menys

VXEVWDQFLDOPHQW he donat compliment a tots i cadascun dels  objectius

previstos.

De les teories del  pensament crític, que no és als EUA altra cosa que

un intent permanent de reforma escolar –de la primària al primer curs

d’universitat, passant pels estadis del mig-, programat i posat a la pràctica

per autèntics experts en l’educació  amb el compromís i l’adhesió de multitud

d’entitats oficioses i oficials, val la pena posar en relleu la insistència, durant

el procés de l’educació,  en la racionalitat en les idees, les creences i el

comportament; el recurs a la lògica informal (més que no pas a la formal),

que es manifesta summament útil,  tant en cursos específics com en la

pràctica transversal curricular i, sobre tot -perquè remet directament a

l’objecte estudi del treball presentat-,  el valor concedit a la captació del sentit

del text (lectura critica)  i a l’habilitat de comunicar-lo  per escrit (escriptura

crítica).

L’estudi del text en si mateix  i de les tècniques del comentari de text

obre una bona perspectiva didàctica que no s’ha de témer en un temps en

què la pantalla de l’ordinador ha passat a ser la WDEXOD�UDVD� dels antics on va

a parar gairebé tota la informació que rebem; passarà temps, si mai arriba,

fins que la saviesa i pregonesa de pensament que destil·len els textos escrits

es vegin equiparades a la quantitat d’informació indiscriminada dels mitjans
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audiovisuals. De moment, val encara la pena llegir, comentar i escriure

(llibres).

Quant als textos escollits –i ja he dit que, front a la dispersió

conceptual, he preferit la  limitació dels conceptes fonamentals, he preferit el

text relativament llarg –que desenvolupa abastament una idea central, al

text curt que només s’entén si fa referència a una qüestió recentment llegida

al manual o ensenyada a classe. La tria, evidentment, podia ser millor; però

ha estat molt el material acumulat i també el rebutjat i un moment o altre cal

decidir; i ho he fet segons  els criteris abans esmentats. No es tracta,

certament,  d’una selecció  immillorable, però acompleix al meu entendre els

objectius establerts.

��� &RQFOXVLRQV

Des del punt de vista de la matèria objecte del treball, mantindria

l’opinió que caldria intensificar la pràctica escolar, a tots els nivells, del

comentari de text.  Fins i tot l’abundància d’altres investigacions, també

sobre d’altres tipus de redacció escrita –el treball present s’ha limitat al

comentari pròpiament dit, deixant de banda, per exemple, l’assaig breu o

llarg,  l’expressió lliure d’una opinió per escrit, etc.-  ajudaria a aconseguir

millor material per la pràctica docent  de matèries com la «Lògica i

metodologia» i la «Sociologia». I un convenciment final: la practica de

l’escriptura (del comentari de text redactat) és una bona ocasió per aprendre

a pensar.

��� 5HODFLy�GHO�PDWHULDO�SUHVHQWDW

Ometo la presentació del treball en paper i lliuro  dos disquets  (suport

magnètic), gravats amb el processador de textos Microsoft Word 97, i

escrits en tipus de lletra Arial-12 (utilitzo la VERSALETA, la QHJUHWD, la

FXUVLYD; hi ha subratllats referents a adreces electròniques que, havent-

ne eliminat la línia, malgrat tot , i en desconec les raons, la recuperen).
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• Disquet I: Part I i Part II.
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