
L’ENTORN, DE L’ESTÍMUL A LA INDAGACIÓ EN 
LLIBERTAT 

El paper de l’escola, ara més que mai, és ajudar als infants a 
entendre el món, a saber-lo interpretar sense idees encotillades i 
prefixades, ajudar-los a aprendre a pensar en llibertat. 

Cal que l’escola sigui un lloc d’emissió d’hipòtesis, 
d’experimentació, de recerca. Un lloc on la validesa dels discursos 
es qüestioni sistemàticament i en el que el mateix mestre estigui en 
una posició de recerca intel·lectual sobre els seus propis 
coneixements i de revisió constant de les seves pròpies actituds, en 
funció dels valors que conjuntament amb l’equip s’ha compromès a 
transmetre. 

El món ens interpel·la constantment i des de tots els àmbits, només 
és qüestió de mostrar-se receptiu i d’atrevir-se a entrar en diàleg 
amb la realitat. I això no requereix de cap programa específic, 
senzillament cal respectar la curiositat innata que duem de sèrie els 
humans. 

Sovint parlem del currículum per excusar la nostra acció 
educativa, i el currículum diu.... 

“Aprendre a aprendre implica la consciència, la gestió i el control de 
les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment de 
competència i d’eficàcia personal, (...), i tot això es desenvolupa per 
mitjà d’experiències d’aprenentatge conscients i gratificants, tant 
individuals com col·lectives” 

L’aprenentatge és en sí un acte de llibertat. En tot acte 
d’aprenentatge és necessari mobilitzar la voluntat, les ganes de 
saber, i perquè això es produeixi cal comptar amb l’acció 
dinamitzadora dels estímuls. Per seguir el procés de coneixement 
cal també la conversa, entesa en el seu sentit més ampli, conversa 
amb els companys, amb els adults, amb l’entorn, amb els objectes i 
amb un mateix. En aquest diàleg amb els fenòmens observats i els 
objectes hi entra plenament la investigació, la indagació, que a la 
vegada genera nous diàlegs, noves preguntes, revisions constants 
dels preconceptes...i el retorn a la realitat, per poder-hi intervenir 



lliurement, per poder comprendre i a la vegada crear. Aquest és el 
verdader acte d’aprenentatge, el que ens permet sentir-nos dins del 
món real comprenent-lo, gestionant-hi la nostra relació i , si cal, 
intervenir-hi de forma creativa. 

En aquest marc, l’aula convencional és el millor lloc perquè es 
produeixi tot aquest procés? Els patis enquitranats, convertits més 
en camps d’esport que en llocs de lliure esbarjo, són els més 
adequats per provocar la major part de situacions significatives 
d’aprenentatge? Podem trobar situacions més dinamitzadores 
d’aquest procés? 

És en aquest sentit que parlarem de l’espai exterior, que 
anomenarem entorn. L’espai exterior del que parlem no és només el 
que queda dins el recinte escolar, traspassa els límits de l’escola, és 
l’entorn entès en el sentit més ampli. Parlem del poble o ciutat, de la 
natura que l’envolta, d’espais diferents als més propers, diversos, 
canviants... que ens permetin percebre plenament el que passa a 
fora, el clima, el pas del temps, les estacions, els paisatges, el ritme 
de la gent, els fenòmens naturals, la vida dels animals i plantes, la 
relació que hi establim, en definitiva el transcurs del temps i de la 
vida fora l’aula. 

Parlem de l’estímul. 

La realitat és el millor estímul per aprendre, el principal estímul és el 
que prové del contacte directe amb els objectes i fenòmens reals. 
Per molt seductor que sigui el mestre o la mestra, mai podrà 
superar la seducció que proporciona el contacte amb la realitat, en 
tot cas aliant-se amb ella pot sumar esforços i aconseguir treure els 
més grans estímuls d’aprenentatge pels seus alumnes.  

Hi ha dos aspectes importants a tenir en compte en relació a 
l’estímul i la realitat. Un d’ells és la diversitat que ofereix, que 
permet ser observada des de situacions, coneixements, 
aptituds...diverses. El discurs que ens ofereix la realitat no és 
monolític, pot ser percebut des d’innombrables situacions i això la fa 
extraordinàriament útil per la verdadera atenció a la diversitat, pot 
generar projectes que parteixen circularment de les idees dels 
infants, els adults, el medi i el context. En aquesta situació es creen 



interaccions que permeten un procés obert, marcat per la incertesa, 
per la predisposició de possibilitats obertes, que no tenen un camí 
predeterminat i que comporten un gran respecte per l’autonomia i la 
diversitat. 

Tots sabem com són de diferents tots els nens i nenes que tenim a 
l’escola, però sovint confonem l’atenció a la diversitat amb aquells 
canvis que hem d’efectuar en el currículum, que ens sembla 
general, per tal d’atendre, sempre des del mateix punt de vista, a 
nens i nenes catalogats amb necessitats educatives especials. Però 
és que els que ens considerem dins el marc de la normalitat tots 
som iguals? Tots ens movem pels mateixos estímuls?  

Exemple : A les escoles es programen sortides dins de temes que 
es treballen a l’aula, això és una bona pràctica, però sovint l’objectiu 
de la sortida està clarament programat, de manera que es surt de 
l’escola, es va directament a la visita i es torna a l’escola, com si res 
del que succeeix entre un i altre lloc existís i en aquest sentit 
desaprofitant tot el procés que pot generar el camí.  

Sovint l’actitud dels mateixos infants ens mostra clarament aquest 
nostre error, nens i nenes que no estan atents a explicacions sobre 
l’objectiu concret de la visita i en canvi estan plenament absorts per 
altres observacions casuals, perifèriques, no contemplades en el 
nostre propòsit. Sense adonar-nos-en tornem a caure en la 
uniformització i els demanem atenció pel que nosaltres hem 
proposat, desatenent el seu propi interès que probablement ha 
sorgit de forma espontània i imprevisible. 

En aquestes sortides cal també per part nostra una mirada diversa, 
som els guies acompanyants del seu procés, no els que establim 
quin procés han de seguir. Sobretot si tenim en compte el que 
inicialment hem dit sobre l’acció de la voluntat en tot acte 
d’aprenentatge. 

Els nens i les nenes des del inici de la seva vida investiguen. A 
nosaltres, els mestres, ens correspon actuar per tal que, potser a 
través de la ciència, l’escola estigui atenta a aquesta curiositat 
innata dels nens i nenes, entengui les seves preguntes, respecti la 



diversitat tant de les personalitats com de les cultures i al mateix 
temps desenvolupi els talents propis de cadascú.  

L’altre aspecte a tenir en compte és que la realitat no està 
parcel·lada i per tant ofereix multitud d’estímuls que sovint  l’infant 
no sap acotar, descriure, aïllar, per tal de seguir el procés 
d’investigació que l’ajudi a trobar les respostes que busca. Aquesta 
és una tasca que ens pertoca plenament a nosaltres com a mestres. 
Saber descobrir què l’inquieta, ajudar-lo a centrar el seu objectiu, 
acompanyar-lo en el procés. Aquest acompanyament no passa per 
un qüestionari de preguntes sinó per una observació acurada i un 
diàleg obert.    

També és veritat que, fruit de la vida ràpida del moment, de 
l’excepcionalitat de la situació que provoca la sortida...força nens i 
nenes passen corrents, sense mirar i sense veure què els ofereix 
l’entorn. Aquí hi ha de nou una tasca ineludible del/ la mestra. La 
primera qüestió a plantejar-nos és si nosaltres mateixos som 
capaços de seguir aquest procés. No podem encomanar res que 
nosaltres no estiguem disposats a fer. Com a mestres hauríem 
d’estar molt atents en l’observació de l’entorn, en la reflexió en la 
indagació personal i conjunta amb els nostres alumnes, aquest 
aspecte hauria de tenir un lloc primordial en la nostra formació 
contínua, i ja no solament com a professionals sinó també com a 
persones.  

El fet de saber parar, observar, llegir la realitat, es va adquirint a 
mida que es va portant a terme, de manera que els nens/nenes i 
adults que ens acostumem a aquesta mirada, ja no podem deixar 
de tenir-la per la satisfacció que sovint comporta, per la comprensió 
que genera, per la xarxa mental de coneixement que provoca. Per 
tant està plenament en coherència amb el concepte d’escola que 
proposava al principi. 

 Així doncs, si forma part directa de la nostra tasca a l’escola, 
hauríem de provocar contactes, sortides, estades... a l’entorn sense 
altra programació concreta que la d’oferir-nos conjuntament la 
possibilitat de poder proporcionar a cadascú els millors estímuls per 
aprendre. 



Seguint el procés d’aprenentatge però, no n’hi ha prou amb el 
primer contacte estimulant, cal seguir el procés de descoberta, de 
diàleg, d’indagació. Sovint es pot portar el procés de reflexió i 
d’investigació a l’aula, però això implica una forta relació entre 
l’espai interior de l’escola i l’entorn. En altres ocasions és necessari 
contextualitzar el treball i realitzar-lo en el lloc de la descoberta. Un 
fenomen real és compatible amb les lleis fonamentals de la 
naturalesa. Les simulacions o aproximacions virtuals a la realitat, les 
imatges, les representacions, els texts...poden violar i burlar les lleis 
de la naturalesa sense que potser ni ens en adonem si no tenim 
molts coneixements previs, i poden fomentar el creure per sobre del 
comprendre, Per tant és necessari el retorn per poder contrastar les 
descobertes amb la realitat, i tot aquest procés l’escola l’ha de fer 
possible. 

Un dels valors intrínsecs del treball científic és l’autonomia personal. 
Per la construcció de la pròpia autonomia és necessari el 
coneixement del propi  entorn per trobar-hi els instruments, els 
mètodes, les dades, les informacions que necessitarà per definir el 
seu projecte i poder-lo portar a terme. Però l’entorn no són només 
els recursos materials sinó també les persones que en formen part. 
Les millors converses són les que es produeixen amb altres 
persones, amb els companys i  els mestres, amb els que es poden 
intercanviar les pròpies percepcions i reflexions, que poden 
reafirmar o fer trontollar el propi punt de vista, obligant a 
fonamentar-lo o a canviar-lo, construint així una reflexió més rica. La 
conversa està en l’essència del treball cooperatiu, entès no només 
entre els infants sinó també entre infants i mestres. 

L’autonomia possibilita entrar en interacció amb els altres per poder 
portar a terme el propi projecte, assumir la pròpia identitat i caminar 
cap a la llibertat. L’autonomia permet identificar en l’entorn la 
multitud de riqueses que contenen els altres, que les hi aportaran en 
el intercanvi, en la cooperació definida com  la operació en comú, 
on cadascú troba la seva identitat en el fet d’entrar en relació, en 
interacció amb l’altre.  

Tot aquest procés requereix que l’infant sigui capaç de prendre 
decisions i per això són necessàries l’autoconfiança i la valentia. En 



contraposició, la por fa a la persona dòcil i li impedeix reflexionar, 
pensar, atrevir-se, actuar per ell mateix, prendre la direcció de la 
seva pròpia conducta. No es pot ser coherent si no s’és valent. 
L’aprenentatge en sí i el treball científic en particular, requereix una 
gran força de voluntat, s’aprèn de forma significativa allò que 
s’aprèn per un mateix, que respon als propis interessos, amb 
constància, fermesa i perseverança. És necessària una gran dosi  
de resiliència, de capacitat per afrontar amb èxit una situació 
desfavorable, per recuperar-se, adaptar-se i desenvolupar-se 
positivament  davant les circumstàncies adverses. 

Ens correspon actuar  perquè el nen sigui capaç de viure al món 
sense ser el centre del món, que sigui capaç de resistir els seus 
impulsos i distanciar-se de la immediatesa, que sigui capaç de 
transformar el seu desig de saber pel desig d’aprendre implicant-lo 
en projectes mobilitzadors que li permetin trobar i superar obstacles 
difícils i alhora franquejables. Cal que l’escola sigui un lloc d’emissió 
de hipòtesis, d’experimentació, de recerca, un lloc on la validesa 
dels discursos es qüestioni sistemàticament i en el que el mateix 
mestre estigui en una posició de recerca intel·lectual sobre els seus 
propis coneixements i de revisió constant de les seves pròpies 
actituds, en funció dels valors que conjuntament amb l’equip s’ha 
compromès a transmetre.. 

Tal com diu Loris Malaguzzi: “L’experiència ens confirma que els 
infants necessiten molta llibertat per indagar, provar, equivocar-se i 
corregir. Per triar on i amb qui volen invertir la seva curiositat, les 
seves emocions; per apreciar els infinits recursos de les mans, de la 
vista, de l’oïda, de les formes, dels sons i dels colors”.  
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