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MICHEL E. DE MONTAIGNE, segle XVI 

Educar és ensenyar l'alumne 
lo condició humana 

JEAN JACQUES ROUSSEAU, segle XVIII 

L'home neix home, però per aconseguir plenament aquesta categoria ha de conquerir activament aquesta condició. 
L'educació és el procés que la humanitat ha gestat per assolir-ho. Bàsicament, educar és ajudar l'home a viure i, se
cundàriament, integrar l'educand en la societat. Els antics romans feien servir el terme educere, precedent etimològic 
d"'educació", amb el significat de "treure de dins cap a fora" i "ajudar a sortir cap l'exterior". Educació significa, segons 
la nostra interpretació, assistir l'individu a desenvolupar tot el potencial que té dins, ensenyant-lo a viure i, finalment, a 
ser humà en harmonia crítica amb el context social al qual pertany. 

AI començament el procés educatiu és eminentment protector, per la invalidesa de l'individu en els primers anys de la 
seva vida, després se li mostren i ensenyen valors, actituds i continguts fins la plena autonomia de l'educand. No obs
tant, l'educació és un procés permanent que no conclou mai, ja que es fonamenta en la imitació sistemàtica dels con
gèneres al llarg de tota la nostra vida i en la plena consciència de la ignorància (del que es desconeix), cosa que ens 
diferencia de manera substancial amb els animals superiors més propers (els primats). L'individu va assolint la perfecti
bilitat humana mitjançant el desenvolupament de la seva pròpia vida en contínua interacció amb l'entorn i els seus 
semblants, utilitza la capacitat innata d'aprendre i el desig de saber, reforçant les bones vivències i convertint en expe
riència els errors comesos. 

En aquesta delicada i transcendental tasca, l'educador ha d'ajudar, acudir, socórrer quan l'alumne sol'liciti cooperació, 
ja que el protagonisme essencial d'aquest procés li correspon a l'educand. Ha de contribuir a la formació de persones 
lliures, responsables i estables emocionalment que sàpiguen afrontar la incertesa, ja que la vida no és determinista, és 
essencialment incerta en la qual no es permet la repetició de les seqüències viscudes per millorar-la; com diria el fa
mós cineasta Luis Buñuel "durant la vida sempre es roda en directe". L'educador disposa de dues poderoses armes 
per ajudar en la tasca d'educar: l'haver viscut abans el coneixement que desitgem transmetre (per això associem 
històricament l'educador -encara que no sempre és així- amb l'ancià, el pare, l'adult, en definitiva aquell que té més 
edat, experiència i saviesa que l'educand) i l'actitud optimista i satisfactòria del que se sent útil per ensenyar qui no sap i 
ajudar a qui ho necessita per poder viure dignament. 

El procés d'ensenyament no ha de consistir en una mera transmissió de coneixements o habilitats pràctiques, sinó que 
ha d'acompanyar-se d'un ideal de vida i d'un projecte de societat. Qualsevol estratègia pedagògica inserida en un pro
jecte educatiu, és a dir en un ideal d'home que hem de formar, prepara als nous membres de la manera que li sembla 
més oportuna per ensenyar-los a ser bons ciutadans i per què contribueixin a la perpetuació del sistema social al qual 
pertanyen. En l'ensenyament, que és subjectiu i intencional, es transmet la ideologia dominant i promou barems 
d'excel'lència i pautes de reconeixement que serveixen de base als models d'autoestima dels educands com a resultat 
final de tot el procés. 

L'educand necessita tenir les seves pròpies referències cognoscitives, emocionals i morals i adopta un model 
d'autoestima, vàlid per desenvolupar el seu projecte de vida en relació amb elcontext social al qual pertany. En el con
junt social, existeixen diferents fòrums en què es defensen més models d'autoestima (més o menys tangencials), i 
conformen el nostre propi hàbitat cultural. Les institucions educatives han d'oferir un renovat model d'autoestima als 
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seus educands en què l'individu se senti reforçat en l'humà, optimista crític per emprendre la ingent tasca de millorar 

el sistema des de dins i es mostri generós amb el sistema i els individus que el conformen. 

La funció fonamental de l'educador és transmetre els coneixements específics de la seva tasca i estimular les emocions 
per incentivar el coneixement. La curiositat per aprendre és el gran estímul que s'ha de difondre en l'ensenyament 
perforjar en l'individu un hàbit útil i molt humà: aprendre pot arribar a ser divertit perquè resulta excitant (encara que 
no podem esperar que el treball exigent i disciplinat de l'estudi sigui entretingut). Aquesta excitació per l'aprenentatge 
de conceptes, simbolismes, coneixements o significats nous pot ésser l'eficaç "droga", que ben inoculada en els edu
cands tingui un efecte resolutiu en el millorament de la nostra societat. No hem d'oblidar que les nacions més desen
volupades del planeta posseeixen un sistema educatiu molt potent, cap país pot mantenir-se com a líder mundial amb 
un conjunt institucional pedagògic decadent, decurant la formació de la seva població i abandonant la investigació. 
Creiem fermament que la millor inversió economicosocial és la que es destina a l'educació, ja que és la que genera 
més riquesa, millora substancialment la igualtat d'oportunitats i incrementa la participació cívica dels seus ciutadans. 

Vivim en una època en què els canvis en les situacions, els problemes, les oportunitats o les solucions es donen a una 
velocitat de vertigen i de manera constant. Ens trobem immersos en l'era de la informació, en què els nens poden ac
cedir a tot el que necessiten d'una manera molt immediata, tanmateix el problema es troba en la falta de seny per dis
cernir l'essencial de l'accessori, aquesta falta de capacitat de discriminació els aclapara i confon. És precís unir 
l'educació tradicional, fonamentada en la lectura comprensiva, el pensament crític i la capacitat d'expressar-se mitjan
çant l'escriptura, la dissertació o a través de judicis; amb l'educació postmoderna basada en el maneig de les noves 
tecnologies, l'accés a la informació, la pluralitat de coneixements i valors, l'individualisme personalitzat, la sobrevalo
ració del present (enfront del passat i del futur) i la relativitat cultural. 

Si conjuguem ambdós models educatius, podem dir que el principal repte educatiu d'avui consisteix en auxiliar els 
alumnes per que sàpiguen transformar la informació en coneixement, estimular en els educands l'ànsia i el plaer pel 
coneixement adquirit i dotar-los d'una bona capacitat per organitzar els coneixements, ubicant cada informació en el 
context corresponent. Aquest és el triangle pedagògic del proper període i el triple enfocament que ha d'aplicar-se a 
tots els sectors de la vida diària per poder afrontar amb decisió les incerteses i desafiaments del futur immediat. 

I Proposem una educació integral, que superi la contradicció actual entre el sistema de coneixement separat, comparti
mentat, molt especialitzat i freqüentment descontextualitzat, amb les problemàtiques globals que requereixen solu
cions cada cop més transversals, transdisciplinàries i interdependents, En aquest enfocament s'ha de poder compartir 
el modern amb el postmodern, tot relacionant la unitat amb la diversitat, l'ètica amb l'estètica, l'esforç amb el plaer, el 
present amb el passat i el futur, la raó amb el sentiment, la certesa amb l'agnosticisme, l'energètic amb el lliscament, 
l'esportiu amb el neoesportiu, el treball amb l'oci ... l'objectiu educatiu del qual seria formar adults autònoms, lliures, 
tolerants, responsables, oberts a l'universal, amb un acceptable nivell d'inteHigència emocional i suficient capacitat de 
decisió. 

L'educació corporal té un paper decisiu en aquest gran projecte de la societat dels nostres dies, el cos i el moviment 
són els elements fonamentals per al desenvolupament d'aquest guany, ambdós són propis de la persona i ens són do
nats com a herència en el moment d'existir, per la qual cosa la motricitat amb intencionalitat educativa està plenament 
contextualitzada (entre els diferents sabers escolaritzats) en el quefer vital de l'individu. L'educació física entén la per
sona com a un ésser inteHigent obert a la societat i al coneixement, que està interessat en racionalitzar les seves 
pròpies experiències vitals, que promou situacions motrius en què es puguin desenvolupar les vivències motrius que 
permetin construir la pròpia estructuració de l'individu i, així, poder assolir un bon nivell d'autoestima, configurant de 
manera autònoma i lliure la pròpia personalitat. 

Javier Olivera Betran 
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