
 

 

16 i 17  de  novembre     
IV  Jornades de Diàlegs Educatius: 

Una altra educació és possible 
 

SABEM QUE S’APRÈN AMB SENTIT… 

Fernando Hernández (Universitat de Barcelona) 

 

El Catedràtic de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i doctor en Psicologia, 

Fernando Hernández va inaugurar aquestes IV Jornades de Diàlegs Educatius “Una 

altra Educació és possible” parlant de la importància d’aprendre amb sentit, no 

perquè toca, no perquè està al llibre, sinó aprendre tot allò que és útil per a la vida, 

allò que és útil per a interpretar el que passa fora de les aules. 

 

I com s’aprèn amb sentit? 

 

1. Contextualitzar: 

La informació sense context s’oblida (que és el que normalment passa a l’escola), 

però la informació amb context és que la produeix el coneixement. Això implica 

conèixer on tenen lloc els esdeveniments i per què, no només saber que 

senzillament succeeixen o existeixen. 

 

2. Implicar els aprenents en el que estan aprenent: 

És important que l’objecte d’aprenentatge tingui a veure amb l’aprenent, que 

connecti amb la seva història, que l’afecti d’alguna manera per a què sigui 

significatiu experiencialment. D’aquesta manera ens apropiem de l’objecte de 

coneixement, el construïm per  a fer-lo nostre, i, en canvi, si només ho hem de 

reproduir ho estarem llençant a fora en comptes d’interioritzar-ho. 

 

3. Descobrir el món en companyia dels altres: 

La importància de la conversa, dels intercanvis de punts de vista, d’investigar 

conjuntament i de potenciar la creativitat col•lectiva. Sovint, a l’escola, demanem 



 

 

als infants que aprenguin sols, sense parlar entre ells, quan sabem que 

l’aprenentatge real es construeix socialment. 

 

4. Resoldre desafiaments: 

Procurar que l’objecte d’aprenentatge sigui un desafiament per als infants. És quan 

ens sentim desafiats que ho volem aprendre, quan volem assolir els reptes, i és 

l’escola i el/la mestre/a el/la que ha de plantejar aquests reptes i aquests 

desafiaments. Això té a veure amb el desig d’aprendre, té a veure amb nosaltres 

mateixos. 

 

5. Dirigir la pròpia indagació: 

Valorar l’aprenentatge que prové de l’error, de la pròpia equivocació, plantejar 

preguntes que no estan en els llibres, aprendre a cercar informació, a interpretar-

la i a valorar-la. Fer una indagació pròpia té a veure amb el camí a seguir, i no tant 

amb el lloc o el destí al qual ens dirigim amb aquesta indagació. 

 

6. Sorprendre’ns del propi aprenentatge: 

Quan ens sorprenem del propi aprenentatge ens descol•loquem,  ens fascina 

descobrir coses que no sabíem, i aquest aprenentatge ha de generar efectes més 

enllà de l’escola. 

 

7. Pensar i actuar dins d’una xarxa de relacions: 

La rellevància de pensar i actuar dins d’una xarxa de relacions i no entendre els 

objectes de coneixement fragmentats i aïllats. Entendre la relació existent entre 

tots els objectes de coneixement i tenir present el recorregut de tot l’aprenentatge 

dut a terme. 

 

“La història sorgeix de trobar relacions significatives entre els esdeveniments que són 

aparentment distants” (Muñoz Molina, 2012). 

 

 



 

 

8. Transferència del coneixement: 

Un coneixement ben interioritzat ha de ser fàcilment transferible a situacions 

noves, i, d’alguna manera, els sistemes d’avaluació en l’Educació haurien de ser 

situacions de transferència, perquè quin sentit té una avaluació que pot ser 

copiada? No representa cap desafiament, cap repte. 

 

9. Reflexió sobre l’aprenentatge: 

La importància de reflexionar sobre el que s’ha après i sobre les dificultats que he 

trobat en l’aprenentatge. I el cas és que sabem que aprenem millor quan som 

conscients de les dificultats que tenim per a aprendre. 

 

10. El coneixement no transita del simple al complex: 

La complexitat es troba en tot allò que explorem. Quin sentit té començar per l’1, el 

2 i el 3? La relació amb el món no es dóna des del simple, sinó des de la 

quotidianitat. Els infants no necessiten que els simplifiquem les coses, només són 

petits, però som els adults els que sovint no sabem explicar-nos i busquem excuses 

tipus “Això no toca”. 

 

11. Compartir amb els altres els aprenentatges: 

És molt rellevant poder compartir els aprenentatges duts a terme, fer-ho saber al 

món, perquè tot allò que posem en un examen només es queda allà, no és públic, 

ningú sabrà tot el que hem après. 

 

12. Allunyar-se de les fal·làcies de les certeses: 

No hi ha certeses absolutes, tot ajuda, però no hi ha certeses. En aquest sentit, 

l’educació o la canvien els educadors i les educadores o no canviarà. 

 

13. Assumir la responsabilitat: 

Assumir la responsabilitat d’escollir, d’experimentar, de discutir, de reflexionar i 

de canviar. I allunyar-nos del model d’escola feixista que no vol discrepàncies i que 

vol ser un lloc de pensament únic. 



 

 

 

14. Docència com acompanyament: 

Hem d’entendre el paper del docent sobretot com a acompanyament. Com a 

mestres hem d’acompanyar als infants i a les famílies, però no manem nosaltres. 

Acompanyar el desig d’aprendre i sobretot, ajudar a perdre la por a expressar el 

desig. 

 

“L’educador és un creador de circumstàncies” (F. Deligny) 

 

 

 


