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A
quest és un país en què per-
manentment estem qüesti-
onant l’educació, fent i des-
fent, avançant però a ritme de 
mambo (dos passets endavant 
i un enrere). A més a més, cada 
nova avaluació de resultats o 

cada publicació de rànquings ens indica que no 
anem gaire bé. Tothom sembla tenir alguna co-
sa a dir sobre el que hi sobra i el que hi falta. I, és 
clar, jo també.
 Per començar, els models docents haurien de 
tenir més en consideració el que se sap des de fa 
molts anys (gràcies a l’abundant investigació ci-
entífica que hi ha en aquest tema) sobre models 
educatius eficients, és a dir, models educatius 
que aconsegueixen que més estudiants apren-
guin més. En particular, se sap que els estudiants 
aprenen més fent coses i rebent amb freqüència 
comentaris dels seus professors sobre el que es-
tan fent bé i el que han de millorar. Si a més, el 
que fan ho fan en grup, encara aprenen més. En 
canvi, se sap que els estudiants aprenen poc escol-
tant el professor, prenent notes de les explicaci-
ons i estudiant aquestes notes unes quantes ho-
res abans de l’examen.
 Naturalment, aquest és un punt de partida 
molt genèric. Aquest és un dels problemes dels 
models docents: amb freqüència consisteixen 
en un conjunt de consideracions tan genèriques 

que no diuen res amb el que es pugui estar en des-
acord. I dibuixen un escenari en què qualsevol es 
pot sentir còmode, faci el que faci, apel·lant si fa 
falta a la llibertat de càtedra.
 En l’àmbit de la formació universitària, m’ad-
mira, per exemple, la Universitat d’Aalborg, a Di-
namarca, que des dels anys 70 té un model edu-
catiu molt específic: tots els plans d’estudis utilit-
zen l’aprenentatge basat en diferents projectes. 
Quan una institució aposta per un model do-

cent tan específic com aquest assumeix riscos, 
però pot ser molt eficient en l’organització i l’ús 
dels recursos. Per exemple, a Aalborg tenen molt 
clar com s’ha de formar el professorat, com s’han 
d’organitzar els plans d’estudis o com han de ser 
els aularis. A més, tenen una idea específica de les 
competències que han de tenir els seus titulats 

com a resultat del procés formatiu i, per tant, po-
den avaluar amb criteri si han assolit tots els ob-
jectius. En aquest cas, es pot aplicar molt bé la di-
ta: «El que no es defineix no es pot mesurar. El que 
no es mesura no es pot millorar. I el que no millo-
ra, empitjora».
 El model docent s’hauria de dissenyar amb 
perspectiva i coherència global, des de primà-
ria a la universitat, com si fos una carrera de re-
lleus. No obstant, els fets semblen demostrar que 

aquests nivells de coordinació estan, actualment, 
fora del nostre nivell de competència com a orga-
nitzadors. A la universitat, sense anar més lluny, 
en el marc del Pla Bolonya, hem fet les coses al re-
vés: primer vam dissenyar els màsters, després 
els graus, després hem definit el marc general 
de qualificacions —és a dir, les competències que 

Models docents 
a ritme de mambo
En aquest país qüestionem permanentment l’educació, fent i desfent, avançant dos passos  
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És preferible un model poc ambiciós,  
però estable, que es vagi millorant a poc  
a poc, que no pas haver d’afrontar-ne  
un de nou millor cada quatre anys
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els alumnes han de desenvolupar en graus i màs-
ters— i, ara, estem aprovant l’Estatut del Personal 
Docent i Investigador i, és clar, tornant a revisar 
els màsters que vam posar en marxa a l’inici de 
tot el procés.
 Crec que ens hauríem de plantejar objectius 
més modestos. Per començar, donem una mica 
d’estabilitat al model que es faci servir en cada 
etapa educativa, sigui quin sigui. Per exemple, es-
tem veient ara com es qüestionen iniciatives re-
cents, com la setmana blanca o el projecte d’uti-
lització generalitzada de portàtils, sense que hi 
hagi hagut temps perquè els agents implicats (i, 
en particular, el professorat) s’adaptin i comen-
cin a rendibilitzar el nou escenari. Segons el meu 
parer, és preferible un model poc ambiciós, però 
estable, que es vagi millorant a poc a poc, que un 
de nou millor cada quatre anys. La nostra història 
educativa s’assembla molt a aquella catedral que 
va començar a planificar-se com una església i en 
què cada nou bisbe va modificar els plànols per-
què fos més gran i millor. Ara està a punt d’anar 
a terra perquè els fonaments no poden aguantar 
i estan en obres perpètues.
 Qualsevol que sigui el model docent, ha de te-
nir un espai per a elements amb un valor que es-
tà en alça actualment. En l’àmbit de la formació 

universitària, per exemple, han d’ocupar un lloc 
important aspectes com l’experiència internaci-
onal, l’emprenedoria, la innovació, el lideratge o 
la sostenibilitat. És clar que no en forma d’assig-
natures específiques del tipus L’emprenedoria: his-
tòria des dels egipcis fins als nostres dies.  El desenvo-
lupament de l’actitud emprenedora o la vocació 
innovadora ha d’estar incrustat al llarg del pla 
d’estudis. No fan falta moltes lliçons, però sí que 
és necessari que durant els estudis els alumnes 
trobin un escenari que els animi a assumir riscos, 
a emprendre aventures, que perdin la por del fra-
càs. Ja ho deia Niels  Böhr, el físic danès: «Un ex-
pert és una persona que ha comès tots els errors 
possibles en una determinada àrea de coneixe-

ment».  En el sistema educatiu actual, si un estu-
diant fa alguna cosa i s’equivoca, el més habitual 
és que tingui un punt menys... El mateix concep-
te d’examen ja és el paradigma de la recerca i pe-
nalització de l’error. La pregunta d’examen hau-
ria de ser en realitat: ¿Amb què em sorprendràs 
avui? O millor encara: ¿Amb què em sorprendreu 
avui?
 En els últims temps es fan servir amb freqüèn-
cia algunes frases emblemàtiques que pretenen 
fer veure la necessitat que hi ha de canvis en els 
models docents. Una de les meves preferides és: 
«Passar de la universitat de l’ensenyament a la 
universitat de l’aprenentatge». I una altra que 
m’agrada encara més, sobre el rol que hem d’exer-
cir els professors: «Del savi a la tarima, al guia al 
seu costat» (al costat de l’estudiant, s’entén). Però 
tot això és més fàcil de dir que de fer. Els suggerei-
xo que donin un cop d’ull per la finestreta de les 
portes que donen accés a una classe a la univer-
sitat o en un centre de secundària: si ho fan, veu-
ran que en la majoria dels casos hi ha molts savis 
a la tarima.
 Tots aquells amb alguna responsabilitat per 
promoure el canvi de rol del professorat han de 
ser conscients d’una gran dificultat: als profes-
sors el que ens agrada és donar lliçons. És com si 
a Joaquín Sabina —a qui li encanta pujar a l’esce-
nari i poder actuar davant milers de persones— li 
diguéssim que el que ha de fer és baixar de l’esce-
nari, organitzar el públic en grups de tres, repar-
tir guitarres i passejar-se entre els grups per veu-
re com va la cosa. Segur que a Sabina no li faria 
gaire gràcia la idea, perquè a ell el que li agrada 
és cantar. Però segurament ell mateix reconeixe-
ria que el seu millor concert arrenca quan el pú-
blic comença a corejar les cançons i la seva veu ja 
ni se sent.
 ¿I quin hauria de ser el paper de l’estudiant? 
Doncs estudiar. Però això sí, amb les pautes que 
fixin els professors, d’acord amb el model docent.  
Per això, no estic d’acord amb els que afirmen 
que els models centrats en l’alumne i el seu apre-
nentatge fracassaran perquè no es pot esperar 
que els estudiants s’impliquin i estudiïn de ma-
nera continuada. Aquí no es tracta d’esperar.  Jo 
abans també esperava això dels meus estudiants, 
però ells no ho feien i jo seguia esperant. Es trac-
ta més aviat d’agafar el control i crear un escena-
ri del qual els estudiants no puguin escapar sen-
se fer la feina i, com a conseqüència, sense apren-
dre. 
 I per acabar, crec que ajudaria molt que aban-
donéssim aquest lleig costum que tenim de cul-
par l’etapa educativa anterior. A la universitat 
ens queixem del baix nivell que tenen els alum-
nes de secundària. Als instituts es queixen que els 
alumnes vénen amb pocs hàbits d’estudi de l’es-
cola. A les escoles es queixen que els pares no ens 
impliquem prou en l’educació dels nostres fills. 
I els pares ens queixem que els avis els malcrien 
quan els cuiden el cap de setmana. Sembla que els 
avis ja s’estan organitzant per culpar internet.
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