
Algunes reflexions sobre complexitat i currículum 
a l’educació infantil i primària. 
Som gairebé a finals de la primera dècada del segle XXI però, per una bona part d’aules 
del nostre país sembla com si el temps s’hagués aturat. 
 
Penso que s’ha estès una concepció curricular massa tecnificada, que sumada a la 
descontextualització dels aprenentatges i a una prescripció mecanicista exerceixen 
violència sobre mestres i alumnes. Els currículum estan amarats d’una ideologia no 
evident que propicia: 

1.- que els mestres se sentin pressionats per la quantitat de “continguts” que 
s’han de saber a final de curs. 
2.-  interpretacions curriculars que comporten una selecció, classificació i 
estratificació de l’alumnat. 
3.- que l’alumnat esdevingui sacs receptors de la informació que s’ha de saber. 
4.- la pèrdua de la curiositat natural dels infants i l’exclusió. 
 

Des de l’administració, s’incentiva iniciatives que faciliten l’aprehensió de la 
interpretació dels currículum per part d’editorials i grups d’experts. Generant entre el 
professorat actituds i pràctiques poc compromeses des del punt de vista curricular. 
Tampoc s’arbitren els discursos institucionals necessaris perquè les famílies en primer 
lloc, i la societat en general, comprenguin que entendre l’escola del 2008 demana 
superar el record de l’escola que cadascú va viure.  
 
Considero que convindria una profunda sacsejada al conjunt de creences, maneres de 
fer i d’entendre que conformen la nostra cultura educativa.  
 
És per això que pretenc abordar l’aparent contradicció entre complexitat i currículum. 
La complexitat ens permet pensar en l’educació com a un fenòmen canviant, que 
continuament necessita adaptar-se a les situacions, a l’alumnat, als mestres, als 
esdeveniments actuals, a les maneres d’entendre i de fer... Aquesta adaptació provoca 
que l’alumnat se senti subjecte dels seus aprenentatges i genera un altre aula.  
 
Considero poc convenient associar complexitat amb espontaneïtat o improvisació, en el 
sentit que l’experiència ens permet anar determinant processos eficaços orientats a fer 
emergir coneixement. Podem parlar de patrons i regles de comportament professional  
útils per orientar-nos quotidianament en aquesta apassionant feina d’ensenyar que es 
mou en la relació dialògica existent entre la transmissió i la creació.  
 
L’article consta de quatre parts, la introducció que esteu llegint, a continuació intento 
argumentar la necessitat d’un canvi de mentalitat per pensar i actuar sobre l’educació. 
En el tercer apartat presento algunes propostes sobre patrons de comportament 
professional. A la darrera part abordo una proposta sobre la necessitat que genera en els 
claustres, poder controlar aquesta processos dialògics d’aprenentatge.   
 
Educar és un fenomen complex 
Podem pensar en les nostres aules com a entorns apropiats perquè les persones 
convisquin afrontant experiències importants per comprendre el món, als altres i a si 
mateixes. I per tant pensar com fer que els nostres alumnes visquin experiències de 
comunicació amb sentit per a ells i elles. Si pensem d’aquesta manera, necessitarem 



trobar formes per estructurar les accions i els discursos que ens han de servir per 
comprendre, allò que portem entre mans.  
 
Preguntar-se pel sentit del que es fa a l’escola i a l’aula, hauria de ser una activitat 
professional habitual.  
 
Un exemple d’aquest sentit adaptatiu pot l’opinió de dues mares de la classe de quart i 
el comentari d’una alumna de tercer, quan treballava al Ceip Escola Dovella de 
Barcelona: 
 
Mare del Sergi: 

-“... a mi em va sobtar la primera vegada que vaig entrar a l’aula del meu fill, 
perquè és una aula amb molt de caliu, amb totes les feines que ells fan per tot 
arreu, no hi ha ni una paret buida, tot està ple de coses, de feines d’ells, de coses 
per pensar, idees que després les treballen, és molt complexa.” 

 
Mare de la Judit: 

-“ Jo com a mare, el que volia comentar és que jo no m’havia plantejat mai com 
era el funcionament d’una aula, com estaria la meva filla dintre d’una aula; però 
la veritat és que venint aquí a les reunions i entrant a la classe me n’adono que és 
totalment diferent del que nosaltres hem tingut quan érem petits. I no només 
diferent, si no com més ampli, com més humà, o sigui diferent. No només és 
tenir coneixement si no compartir-ho i veure-ho d’una altra manera, com més 
ampli, com més... Hi cap tot, no només el que hi ha en un llibre, si no el que 
poden aportar ells com a nens.” 

 
Opinió de l’Aina quan li preguntava a finals de tercer sobre com es sentia: 

-“ Molt satisfeta perquè no sabia que sabia tantes coses” 
 
Resulta estimulant recordar, en les paraules dels teus alumnes, lectures de referents 
teòrics importants per a un, com per exemple una idea d’Humberto Maturana que més o 
menys diu: “saber que sabemos nos da a luz a nosotros mismos.” És a dir, aprendre pot 
ser una manera de descobrir les nostres potencialitats. 
 
Si acudim al saber actual sobre els orígens de la humanitat, a l’antropologia, però també 
a la lingüística, la sociologia i a estudis sobre cognició, trobem referents que ens 
permeten imaginar la nostra funció docent, i les aules com a espais de “conversa”.  
 
Allò que diferencia l’espècie humana és la seva capacitat de conversar amb els seus. És 
aquella capacitat de comunicar esperant que l’altre entengui el que li comunico i actuï 
en conseqüència.  
 
Però l’altre pot actuar en relació a la seva consciència i no en relació a la meva. Per tant 
ens trobem sovint, que l’altre actua diferent de com esperàvem. És més, el significat que 
donem a les paraules té molt a veure amb les experiències que cadascú a viscut.  
 
Al meu entendre, aquí es troba el nus gordià de la nostra professió: la capacitat que 
tenim per generar converses amb els nostres alumnes. Converses que connectin amb les 
converses que la humanitat ve realitzant des dels seus orígens. Converses que han anat 
configurant el llegat cultural del segle XXI.  



Alhora, un altre element d’aquest nus és la capacitat per fer lloc als que arriben a 
aquestes converses.  Qui arriba son els nostres alumnes, ja sigui per l’edat, o per la 
procedència. Tot i que moltes vegades, els mestres també som nouvinguts a les 
converses, entre altres coses, perquè avui en dia és impossible saber-ho tot. 
 
Quan fem lloc als nouvinguts, i fomentem que aquests puguin expressar i contrastar 
amb els altres en funció d’un pla de treball assumit per tothom; apareix el món que 
porten: un món d’experiències, maneres de fer i de significats. Aleshores, el món de la 
vida d’aquest grup de persones que conviu a l’aula (i per extensió a l’escola) s’enriqueix 
amb l’emergència de nous significats. 
Aquests ho són tant sobre conceptes com sobre valors, maneres de fer, de comportar-se, 
de relacionar-se. I propicien l’aparició d’una cultura d’aula, que es troba en el camí de 
l’educació d’una ciutadania autònoma, capaç de pensar per si mateixa, crítica i solidaria 
que esperem educar a les escoles. 
 
Però també hi ha una altra mentalitat per pensar sobre educació. Jo mateix, en la meva 
biografia professional m’he donat diverses respostes al sentit del que entenc per 
ensenyar. 
 
Hi ha qui considera que aprendre és una cosa que es fa pas a pas. Amb un ordre lògic 
tal, que no està permès aprendre una cosa si no has après les dues o tres que s’han de 
saber per poder accedir a aquella que t’interessa. Aquesta lògica unilineal i 
unidireccional s’expressa en aquella metàfora que tant hem sentit en medis escolars:  
“aprendre o ensenyar és com construir un edifici, es fa per plantes, seguint l’ordre 
lògic de baix a dalt.”  
També són pròpies d’aquesta creença respostes que hem donat als nostre alumnes com: 
“això ara no ho podeu entendre, però quan facis sisè ja ho tocareu”, o aquelles del 
“això ja ho farem més endavant”. 
 
En l’àmbit docent s’ha instal·lat lògiques forá mecanicistes en les formes d’actuar i de 
pensar: la dissecció de la realitat per matèries, els aprenentatges destil·lats de la realitat, 
la repetició o entrenament en forma de fitxes, l’esglaonament dels continguts. 
Considerar que tot es basa en el tractament de la informació, que només hi ha una 
manera correcta de fer les coses... Així es van educant algunes persones preparades per 
explicar coses, però amb dificultats de comprensió. 
 
Preguntant a un alumne de tercer sobre què és per a ell estudiar, va contestar: 
- “...llegir-ho moltes vegades i repetir-ho.” Altres, per la seva experiència escolar 
podrien contestar: cercar informació per internet i fer un àlbum o un mural. 
 
Opino que no té sentit imaginar-se l’aprendre com el resultat d’un procés seqüencial, 
pas a pas, com qui puja una escala. 
 
Alguns patrons per educar de forma adaptativa 
Si ens situem en una visió curricular amplia que contempli el coneixement com a  
herència cultural de la humanitat, tant de fets, conceptes, com de procediments i 
maneres de fer, d’emocionar-se, de biografies.  
Si considerem que el currículum també ha d’incorporar referents didàctics, per tant 
considerant la conversa cultural a l’aula com una eina de co-construcció de coneixement 
on s’entrellacen transmissió i creació. 



Considerant que el significat de les “coses”, dels processos, fins hi tot de les normes de 
convivència és subjectiu, perquè està subjecte a les interpretacions que en fem les 
persones.  
Considerant que els significats individuals canvien quan interactuen amb els significats 
dels altres. 
I considerant també, que una aula és un sistema obert, ecològic, que es regenera i 
multiplica quan sap aprofitar les identitats de cadascun dels seus components i quan està 
ben connectada amb l’exterior d’ella mateixa. 
 
En aquest marc complexe, de creences m’atreveixo  a fer els suggeriments següents: 
 
a) Els mestres ens hem de preocupar per descobrir, interpretar i comprendre el 
pensament dels nostres alumnes, amb la finalitat d’ajudar-los a controlar el seu propi 
pensament. Així doncs ens preocuparem per: 
 1.- Recollir i analitzar les seves “produccions”, opinions i expressions. 

2.- Conèixer els seus interessos i relacionar-los amb els interessos d’altres 
persones, ja siguin companyes de classe, personatges de  la cultura, com... 
3.- Reconèixer la solidesa, la fiabilitat i vàlua dels arguments i dades, així com 
les evidencies o els exemples que utilitza. 
4.- Descobrir la seva identitat, les actituds, els punts de vista que usa, les seves 
“excentracitats”. 

 
b) Els mestres hem de fomentar una comunitat d’aula, en les que els alumnes visquin en 
un ambient de confiança, exigent i rigorós. On regni el màxim de llibertat d’expressió 
combinada amb un respecte exquisit. Aquests ambients s’aconsegueixen amb 
perseverança, fent als nens i les nenes protagonistes de la construcció de la seva 
comunitat, així com establint un joc d’indicacions en els que les persones participen 
aportant la seva e intentant comprendre la de l’altre. 
Aquesta comunitat té com a objectiu principal conversar per comprendre el món, als 
altres i a nosaltres mateixos. Per tant serà una comunitat que indaga, que es fa preguntes 
i elabora plans de treball. En aquesta comunitat els mestres hem de saber: 

0.- Liderar la comunitat sense diluir-se amb els alumnes, ni violentar o 
desestimar els seus interessos. Cercant un compromís col·lectiu. 
1.- Fer participar els alumnes en les decisions sobre els plans de treball. Així 
com de la durada, el moment de realització en funció dels horaris setmanals; 
materials i instruments, etc. 
2.- Trobar connexions entre l’imaginari dels alumnes, els seus propòsits i la 
cultura en general. 
3.- Participar en el joc d’indicacions, amb la intenció de fomentar la passió per 
aprendre. Per exemple: “...ep! això que esteu dient, és com si fóssiu 
paleontòlegs...”  
4.- Descobrir i fomentar els tipus de gènere discursiu, que s’usa en cada 
moment: descripció, argumentació, demostració... narració... 
5.- Potenciar la polifonia de veus, les dels alumnes, i  també d’altres 
6.- Potenciar la diversitat de textos i representacions. Acostumar l’alumnat a 
comunicar les seves idees de forma oral, però també en forma de text, utilitzant 
dibuixos, maquetes, fotografia, powers point, etc 
7.- Fer que els alumnes assumeixin parcel·les cada vegada majors de decisió i 
responsabilització sobre les regles de funcionament de la comunitat; tant de la 
vida quotidiana com en processos d’aprenentatge específics. 



 
c) La complexitat dels contextos d’aprenentatge. Si el que han d’aprendre els alumnes 
no està distribuït per matèries i organitzat en l’horari setmanal en compartiments més o 
menys estancs. Com ho podem fer?  
El treball de projectes, la noticia d’un diari, l’organització i la planificació d’una sortida, 
les necessitats d’organització de la vida quotidiana de l’aula, preparar la resposta a una 
pregunta que ens han fet els companys d’una altra classe, la lectura d’un conte, entrar en 
la vida d’un pintor o escultor, preparar la ginkama del dia x de l’escola, compondre 
l’history-board de la rateta que escombrava l’escaleta que representarem als pares el dia 
d ... 
Son contextos d’aprenentatge que poden esdevenir rics en experiències. La qualitat, la 
profunditat i la complexitat es troba quan són experiències reals i quan els alumnes han 
d’interpretar la realitat, ja que aquesta és complexa en si mateixa. 
 
Aquests contextos ofereixen multiplicitat d’oportunitats per abordar aprenentatges molt 
específics. Ara bé, això representa un repte de formació perquè no hi ha una experiència 
generalitzada entre els mestres. 
 
d) Els mestres podem utilitzar la diferència per generar situacions dinàmiques d’aula i 
situacions d’aprenentatge d’un calat profund. Entre altres coses podem procurar: 

1.- Saber fer plans de treball en els que ni la mestra, ni els alumnes hagin de 
renunciat als seus interessos. La negociació, la proposta, l’argumentació, així 
com actituds flexibles i obertes han de ser pràctiques recurrents. 
2.- Les diferents tipologies de textos. Sobre un mateix tema podem trobar 
tipologies força diferents, que a l’aula poden aportar riquesa i valor comunicatiu.  
Diferents sistemes culturals de representació: la fotografia, el nombre, la 
maqueta, el mapa, l’escultura... 
3.- Les diferents maneres de fer, d’expressar-se, d’escriure o dibuixar, d’operar, 
etc de cada alumne. 
4.- Les diferents maneres de fer d’altres persones: mares, pares, alumnes d’altres 
grups, artistes, científics, fusters, camioners, carnissers, periodistes...  
5.- Els diferents formats en que podem fer que arribi la informació a l’aula. 

 
e) Com pot ser la interacció quan els mestres tenim la responsabilitat de que els nens 
aprenguin? 

1- Hem de deixar que els alumnes expressin el seu pensament. Premeditadament, 
els mestres no hem de fer que els nostres alumnes reprodueixen les formes de 
representació o les idees que nosaltres considerem correctes.  
2.- Hem de deixar, que davant de la resolució d’un problema, o de la recerca 
d’alguna informació, o del disseny d’alguna cosa o... els alumnes elaborin el seu 
text o la seva representació. Ens podem acostar i preguntar pel que fan, amb la 
intenció de donar algun cop de mà, si li cal a l’alumne, en la direcció del que 
l’alumne està fent. 
3.- Actuem així de forma conscient perquè volem que sigui el propi alumne qui 
accedeixi a comprendre i controlar el seu pensament. I sabem que això ho 
aconseguirà a base d’interaccionar. 
4.- Una vegada cada alumne té la seva proposta, (resulta molt enriquidor 
demanar als alumnes que ho facin per parelles) el mestre les recull i les analitza. 
És característic que hi hagi força propostes diferents, però que es puguin 
agrupar. 



5.- Els mestres podem preparar la devolució, pensant en que tots els alumnes se 
sentin representats, i en centrar l’interès dels alumnes per comprendre tant els 
raonaments i las maneres de fer pròpies com també les dels altres.   
6.- Es pot posar en situació de que els alumnes hagin d’explicar què comprenen 
de la representació d’un altre companys, o en què creu que s’ha fixat, o com creu 
que ho ha fet. O també que els alumnes hagin d’explicar el seu text als altres. 
7.- El mestre, desenvolupa diverses funcions en aquesta conversa: controla els 
arguments siguin explícits, modera, procura la participació de tothom, que 
tothom sigui escoltat i valorat... 
8.- Quan un alumne explica la seva proposta, altres alumnes poden fer preguntes. 
També ho pot fer el mestre, per ajudar a explicitar o fer pensar l’alumne sobre la 
manera com ho ha fet o sobre el perquè. 
9.- En tot moment, el mestre intenta posar-se en el lloc dels autors o de l’autor de 
la proposta; i també procura perquè la resta de  la classe faci aquest exercici de 
posar-se en el lloc de l’altre. 
També aprofita per remarcar i donar rellevancia a alguna cosa que li sembli que 
la resta de l’alumnat ha de valorar. O fer algun comentari de forma que injecti 
autoestima en l’alumne en qüestió, es tracta de valorar i validar les formes 
personals de pensament, no tant la repetició dels models donats pel mestre. En 
aquest sentit, la intenció de la mestra és que els alumnes vegin que es valora que 
hi ha diverses maneres de fer. També pot intervenir per ajudar als alumnes a 
establir connexions entre el que estan parlant i altres textos d’altres moments de 
la història del grup. 
10.- Sol passar que al final hi ha més d’una possibilitat de solució al problema 
plantejat, o apareixen matisos importants a la recerca d’informació, o és refan 
força el dissenys... 
11.- Que el mestre argumenti i justifiqui els passos que es donen, fins i tot que es 
mostri obert a acceptar alternatives per part dels alumnes o no, és rellevant per al 
joc d’indicacions que apuntaven al punt c. Ja que indica als nens i nenes formes 
de comportar-se respecte a la relacions amb els altres i al coneixement. 

 
f) Conrear la memòria pròpia, construint memòria pública. 
Podem imaginar la memòria com un brúixola que ens orienta en les nostres accions per 
comprendre. Per tant la memòria  té un fort lligam amb l’anotació d’allò que volem 
recordar. 
Quantes vegades no ens ha passat que una imatge, una frase... ha connectat la nostra 
ment amb un món de coneixements anteriors. 
 
Acostumar als nostres alumnes a anotar o registrar allò que volem recordar pot ser una 
activitat d’aquelles recurrents.  Però quan l’aula funciona com un espai públic de 
deliberació i pressa de decisions, aquest espai públic també pot tenir els seus recursos 
per registrar allò que col·lectivament decidim que cal recordar per properes situacions. 
Estratègies de comptatge i càlcul personals, idees o definicions, acords, desacords, els 
plans de treball, imatges i altra documentació sobre allò que portem entre mans, 
aspectes metodològics acordats... Penjat a les parets, son una font d’ancoratges que 
ajuden  a orientar les persones i rememorar allò que es necessita. 
 
f) Recursivitat: quan emergeix una cultura de l’aula que és dinàmica. 
Implementar una i una altra i una altra i... vegades, de forma reiterada aquests 
suggeriments provoca que es vagi instituint unes maneres de fer, d’encarar els 



aprenentatges, unes necessitats i inquietuds, uns valors, unes formes de relacionar-se –
també d’emocionar-se- amb els altres, amb el món i amb la cultura. 
 
Els alumnes  s’acostumen a conviure amb versions, interpretacions, respostes diverses 
sobre unes mateixes preguntes, problemes, maneres de fer, actituds davant ho 
desconegut. 
 
I és que quan un alumne ha de comunicar al seu grup, manté una conversa interior, que 
el prepara i el connecta amb la conversa de l’aula. I quan a l’aula s’interactua d’una 
forma pública, l’alumne torna a tenir aquesta conversa dual: exterior-interior que va 
configurant els seus significats i els significats públics de l’aula en la que conviu 
comprenent el món. 

 
El claustre com a comunitat que indaga i aprèn. 
Podem pensar l’escola com a una xarxa de converses. Cada persona del claustre, és 
alhora una altra xarxa de converses i un node en aquesta. Sabem que a l’escola conviuen 
multitud de canals de comunicació. N’hi ha de formals i també d’informals. Tots ells 
vitals per a un òptim estat de salut institucional. El que compta és que la informació 
circuli i que el debat pedagògic formi part de la vida quotidiana del centre. 
 
Hi ha equips de mestres que consideren important trobar temps per pensar i parlar sobre 
el que es fa a les seves aules- Són claustres que conviuen compartint informacions i 
reflexionant sobre el que fan, amb el propòsit de construir un discurs col·lectiu. Per això 
fomenten processos dialògics interns i utilitzen sistemes per representar les situacions 
que es viuen a les aules amb la finalitat de facilitar la comprensió i el debat. Sol ser una 
característica d’aquests claustres planificar la formació permanent, com una forma 
d’orientar-se i facilitar la comunicació interna sobre les pràctiques docents. 
 
Algunes activitats que es realitzen en aquests equips son: 

1.- Analitzar processos de l’aula, utilitzant imatges, escrits, powers point,etc. 
Amb una intenció preestablerta, com per exemple: parlar sobre les decisions que 
pren el mestre.  
2.- Analitzar i interpretar textos, representacions d’alumnes, amb la finalitat de 
comprendre la manera de pensar, de representar de cada alumne. 
3.- Llegir i debatre sobre textos externs a l’equip amb la intenció d’estar ben 
connectats amb l’actualitat del pensament universal. 
4.- Conèixer experiències d’altres equips amb la intenció d’ampliar el repertori 
de possibilitats d’intervenció a l’aula. 
5.- Realitzar activitats d’actualització sobre coneixements. Participant en 
dinàmiques de construcció social de significats. Elaborant documents, utilitzant 
sistemes de representació diversos per facilitar el contrast públic d’idees, 
d’informacions, de maneres de fer. 
6.- Permetre l’entrada d’observadors amb el propòsit d’aprofundir en el sentit del 
que es fa a l’aula incorporant mirades externes. 
7.- Elaborant documents comunitaris a partir de processos públics d’acció i debat 
amb la finalitat d’establir referències col·lectives. Referències que podràn ser 
canviades que ho estimin oportú. 

 



Aquestes dinàmiques permeten que cada mestre es comprengui millor a si mateix; 
alhora els equips se senten créixer quan comparteixen experiències i construixen una 
forma de parlar sobre la seva escola.  
 
Fer de mestre al segle XXI, exigeix canvis en el conjunt de creences professionals de 
cadascú. Canviar el coneixement professional, suposa modificar el pensament i per tant 
modificar el sistema personal d’evidències. La reflexió col·laborativa, en el si d’un 
claustre que indaga sobre el que fa, és una pràctica que ajuda a augmentar els nivells de 
qualitat de l’escola que els nostres alumnes es mereixen. 
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