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La Covid-19 a l’educació secundària: 
crònica de la inconsistència d’uns “ídols” 

Montserrat Timoneda

Aquest curs tot sembla ser diferent. A prime-
ra hora del matí, i en això no hi ha res de 
nou, ens atansem a l’institut: alguns alumnes 
venen de l’autocar, d’altres del cotxe i molts 
des de casa a peu. Aviat, una nova sensació 
es fa manifesta: no reconeixem qui s’atansa, 
almenys no amb la mateixa agilitat de sem-
pre; s’insinuen els moviments, les posicions, 
però la percepció no aporta dades suficients 
per al rostre que cerquem. 

Davant de l’institut emprenem itineraris dife-
rents: els de primer entren per la porta frontal, 
els de segon per la lateral de la dreta, els de 
tercer per la porta del darrera, els de quart 
pugen per l’escala d’incendis i van directe al 
segon pis on hi ha les seves aules. Els de 
batxillerat entren per la porta lateral de l’es-
querra i aboquen de dret als seus espais. Els 
professors, com els de primer, per la porta 
principal ens dirigim als departaments o a la 
sala que compartim. 

Només entrar al centre cal desinfectar-se les 
mans. L’espai que va des de l’entrada fins a 
les classes, tot el recorregut pels passadis-
sos, cal fer-lo espaiadament, sense amun-
tegar-se i sense tocar-se. En arribar a l’aula, 
cal tornar-se a desinfectar les mans i anar 
directe cap als pupitres, degudament sepa-
rats i personalitzats amb el nom de cadascú 
imprès en un paper i empegat amb celo. Els 
professors fem de model i mai no entrem als 

espais sense aturar-nos, prèviament, davant 
del taulell on hi ha el gel desinfectant que 
rep tothom qui entra al centre. Aquesta és la 
nova benvinguda. 

L’institut, ara, és l’espai de les distàncies.

La vida interna, la de debò, també ha canviat: 
les classes són diferents i l’activitat als  pas-
sadissos, lavabos, patis i cantina ha deixat 
de semblar un vesper. No tot són sensacions 
negatives, la necessitat de distància ha propi-
ciat l’ordre i la recuperació d’un capteniment 
oblidat en els temps. 

Les classes han d’estar airejades, així que les 
finestres acostumen a romandre parcialment 
obertes a l’exterior i les portes de bat a bat 
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als passadissos. L’acústica del centre és tota 
una altra: no hi ha tants crits, tanta moguda 
d’objectes, tants cops; però, se sent el brogit 
del trànsit que penetra sense impediments 
per les finestres i la remor de les veus dels 
professors que s’imposen sobre el silenci, 
que no per això és sempre atent. Els alumnes, 
amb les mascaretes posades, no parlen tan 
sovint i quan ho fan tampoc se senten amb 
tanta nitidesa. El professor, també emmasca-
rat, treu la veu més amortida i s’esforça per 
projectar-la fins als alumnes del final. Només 
resten sense ofegar les veus mecàniques 
que emanen de la pantalla o la pissarra di-
gital. Però, llavors, el silenci de l’alumnat és 
encara més estrepitós, perquè la penombra 
domina sobre la llum i el professor està d’es-
quena als alumnes mig camuflats de la cara.

Ara els passadissos sempre estan buits i és 
fàcil detectar una persona fora de lloc. Els la-
vabos romanen tancats entre classes i ja no 
pots tenir l’ensurt de trobar-t’hi un grupet de 
quart que la fa petar o treu fum on no toca. 

El desori només apareix al senyal del timbre 
d’esbarjo. Tanmateix, ja no es dona mai una 
sortida en tromba; els alumnes es troben fre-
nats per l’acció preventiva de rentar-se les 
mans, que cal repetir en sortir de l’aula. L’en-
tusiasme i la manca de contenció es noten 

més als passadissos i al pati, on s’intenten 
esquivar normes i s’esmunyen els contactes. 
Però, fins i tot en aquests espais la intem-
perància de l’adolescència aflora reprimida 
per la presència de professors que custodien 
palplantats la moderació i la prudència. L’únic 
respir per a la cara dura el temps que tarda 
un entrepà a ser engolit, després de l’afany 
contingut per dues hores seguides de classe. 

Al principi de curs, aquests rituals feien la 
jornada caòtica i densa: havíem d’afegir a 
les activitats acadèmiques noves dinàmi-
ques alienes, inoportunes i incòmodes que 
exigien concentració i eficàcia. Tot era lent, 
tot era imposat i a tot li faltava aire. Tanma-
teix, en l’espai d’un mes ja posseíem les 
inèrcies. I la higiene contra la covid-19, en 
els nostres espais de secundària, estava o 
semblava conquerida. 

Malgrat tot, l’epidèmia penetra pels racons i 
les escletxes dels contactes. Així, ens hem 
acostumat a tenir alumnes i/o grups sencers 
confinats; cap problema: la videoconferència 
s’ha fet el pa nostre de cada dia. Qui no en 
fa és perquè s’hi entesta, ja que per la majo-
ria qualsevol mitjà és apte: ordinador, tauleta 
o mòbil; si un falla, n’adaptes ràpidament un 
altre; si el so o la imatge no funciona, pots 
compartir pantalla, comunicar-te per xat, 
canviar de plataforma... 

Les circumstàncies que ha posat en joc la 
pandèmia han transformat moltes dinàmi-
ques i sinergies en el món de l’educació se-
cundària. N’hem tret quelcom de bo? Hem 
après a fer millor les coses? 

No hi ha dubte que hem fet passos endavant, 

Imatge d’ArtJane a Pxabay
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n’hem extret lliçons i hem après. Sense anar 
més lluny, el darrer trimestre del curs 2019-
20, per a la majoria de professors, va ser un 
aprenentatge accelerat de noves tècniques. 
Moguts per les condicions extremes del con-
finament, vam redissenyar les classes: vam 
aprendre a fer vídeos, tutorials online, video-
conferències; vam treure partit de les aules 
virtuals: ampliant recursos (exercicis, docu-
mentals, fitxers, imatges...), forjant activitats 
(exercicis, tasques, exàmens, testos....), utilit-
zant les múltiples vies de comunicació (xats, 
fòrums, correu electrònic...); vam fer tot el que 
s’esqueia o tot el que podíem. Avui per avui, 
ningú pot  témer que la secundària i el batxille-
rat no tinguin els estris al dia: hem integrat a la 
vella caixa d’eines molts dels recursos de les 
noves tecnologies que hi ha al mercat.

I això no és tot. L’adaptació a les condicions 
exigides per la lluita contra la covid-19 ha com-
portat, almenys, tres canvis força evidents cap 
a millor. En primer lloc, ha ajudat a sacsejar 
un prejudici que plana sobre el món de l’edu-
cació, molt arrelat socialment: que estudiar i 
aprendre serveixen per millorar les condicions 
de les persones i, amb elles, el progrés de les 
societats. Ara bé, a quines condicions i a quin 
progrés s’aspira des d’aquest prejudici? A la 
meva manera de veure, les aspiracions estan 
excessivament vinculades a bens materials 
(seductors i efímers per naturalesa), descuiden 
massa els bens personals més genuïns (com 
les virtuts o qualitats dels individus) i desairen 
els valors morals i socials. No obstant això, 
aquests darrers són els únics que igualen les 
persones, ens capaciten per ser prudents en 
les pretensions i ens assaonen per estrènyer 
vincles entre nosaltres. 

Aquest prejudici dominant comporta la con-
vicció que si fem alumnes competents assoli-
rem més progrés perquè ampliarem la investi-
gació, millorarem les tecnologies, estendrem 
l’empenta empresarial, farem créixer l’econo-
mia i, en definitiva, obtindrem societats més 
riques. Tot plegat, a nivell individual, es tra-
dueix en la recerca del progrés econòmic, del 
progrés professional i del prestigi social; en 
definitiva, en l’èxit personal. 

L’abast de la pandèmia, però, ha requerit 
posar en joc la solidaritat i ens ha ajudat a 
tots els integrants de la comunitat educativa 
a revitalitzar la idea de bé comú. Ens ha fet 
experimentar i evidenciar que les condicions 
que tenim (familiars, econòmiques, de salut, 
de drets socials, etc.) poden canviar o, millor 
dit, empitjorar i que poden fer-ho de manera 
imprevista i vertiginosa.  

Així, hem constatat que per millorar ens hi 
hem d’implicar com a persones. I hem après 
que això significa, d’entrada, esforçar-nos 
a adoptar les mesures recomanades: fer ús 
de les mascaretes, la correcta higiene de 
les mans i el manteniment de les distàncies; 
però, també hem advertit que, a més, cal 
col·laborar en una multiplicitat de tasques 

Imatge d’Orna Wachman a Pixabay
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que de sobte s’han fet imprescindibles: ne-
tejar i desinfectar estris que s’utilitzen, posar 
rotlles de paper on fa falta, restituir gel hidro-
alcohòlic als contenidors, vetllar per l’ordre i 
la polidesa dels espais, ajudar o substituir els 
companys que falten, prendre temperatures 
corporals, escoltar símptomes, etc. Tasques, 
totes elles, anteriorment ben delimitades i 
repartides, en la majoria dels casos, a nivell 
professional. Avui per avui, no hi ha cap di-
rector que no hagi fet feines de conserge, ni 
professor que no hagi fet tasques d’infermer, 
ni alumne que no hagi fet treballs de neteja. I, 
per damunt de tot, no hi ha ningú que no hagi 
vist la necessitat d’ajudar algú. No vull pecar 
ni d’exageradament optimista ni d’innocent, 
però és notori que hi ha hagut un viratge en 
els prejudicis col·lectius que més planaven 
sobre els instituts i hem fet un pas en benefici 
dels valors humans. 

Com a conseqüència d’aquest gir, hem can-
viat moltes formes d’actuar. I aquest fet ens 
ha evidenciat que podem transformar els 
hàbits i les inèrcies, i que podem fer-ho en 
una nova direcció. Hem comprovat, a nivell 
col·lectiu, que els actes planificats permeten 
assolir objectius complexos que van més en-
llà dels mèrits personals. I hem redescobert 
la magnitud del concepte d’hàbit, atès que 
hem experimentat que es poden millorar les 
circumstàncies si, personal i col·lectivament, 
ens forcem el capteniment amb perseve-
rança: les habituds esdevenen qualitats i les 
qualitats milloren l’activitat humana i els seus 
resultats. Aquesta seria la nostra segona 
conquesta: la idea que amb el nostre esforç 
podem redreçar algunes circumstàncies en 
benefici de tots o de molts. 

La tercera millora important que se m’acut, 
ja l’he mig anomenada: la reconquesta d’un 
ordre i disciplina perduts i, no obstant, ne-
cessaris per a l’educació dels adolescents, 
actualment captivats per les xarxes socials, 
els jocs online i les ofertes d’un món virtual 
sense límits que els segresta la concentració, 
els terbolina la imaginació i els augmenta la 
displicència. D’unes dècades ençà, l’evolu-
ció de la pedagogia i les praxis educatives, 
unides a un “ideari social” de com cal ensen-
yar, han implicat uns canvis en els compor-
taments i en les relacions alumne-professor 
que ja creiem inamovibles o, el que és pitjor, 
inviolables. La idea, no desencaminada, però 
portada a l’extrem, que cal generar un cli-
ma de confiança per ensenyar, la pedagogia 
del treball en grup i/o per projectes, la deri-
va creixent cap a un proteccionisme familiar 
i social contra la frustració de la infantesa i 
la joventut, sumades a la permanent crítica 
i menyspreu mediàtics al treball dels ensen-
yants, han produït una decaiguda estrepitosa 
de l’autoritat del professorat i una progressiva 
inversió dels rols: els alumnes ho poden fer i 
dir tot i sortir-ne gairebé il·lesos; els profes-
sors, lligats de peus i mans tant per les lleis 
com pels prejudicis, no podem ni fer ni dir res 
que interpel·li massa directament la conduc-
ta d’un alumne; qualsevol crítica contundent 
o qualsevol càstig són interpretats com una 
falta d’empatia o, el que és encara pitjor, com 
una manca de professionalitat.

La covid-19 no ha fet recuperar l’autoritat, 
però ha mutat les condicions circumstan-
cials que faciliten la disbauxa de l’alumnat, el 
desordre en els espais i la confusió dels rols. 
L’entrada ordenada i més lenta a les instal·la-
cions del centre, el distanciament forçós de 
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les taules dins de les classes, la restricció de 
les acumulacions de persones als passadis-
sos i lavabos, la repartició de les zones d’es-
barjo, la presència necessària de professors 
en els diferents espais per garantir les me-
sures preventives, han fet desaparèixer gran 
part de les situacions que inciten l’anarquia 
dels alumnes.  

La conclusió de tot plegat és que “no hi ha 
mal que no porti algun bé”. Encara que no 
sapiguem quina durada tindran aquestes pe-
tites conquestes, de moment podem afirmar 
que ens han ajudat una mica a tots. 

De fet, si m’aturo a reflexionar encara més 
sobre aquests béns que ens ha portat la pan-
dèmia, em sembla que n’hi ha uns altres de 
més imperceptibles i, tanmateix, molt signifi-
catius, perquè comporten la revelació d’una 
quimera existent en alguns dels puntals so-
bre els quals s’ha pretès reorientar l’educació 
secundària en les darreres dècades. 

En concret, em refereixo a un ideari de com 
cal ensenyar bastit a partir de la influència 
de noves concepcions pedagògiques, pos-
siblement desfigurades, de les darreres lleis 
orgàniques d’educació i de l’expansió indis-
criminada de les noves tecnologies. Entre 
les idees que sostenen aquest ideari, n’hi ha 
dues que han esdevingut “ídols” o “mites” en 
el món de l’ensenyament i han condicionat 
profundament la vida dels centres a tots els 
nivells (pràctic, mental i humà): la primera, re-
clama la innovació pedagògica; la segona, la  
innovació tecnològica.

L’exigència d’una innovació pedagògica 
ha anat calant a poc a poc en el concepte 

d’educació del nostre país. Actualment, no hi 
ha ningú que no hagi sentit a parlar del treball 
per projectes i de l’aprenentatge per compe-
tències. Aquesta metodologia ha arribat als 
instituts, almenys als públics, entre xerrades i 
cursets impartits per persones que en defen-
sen la vàlua de manera incondicional i sovint 
sense atendre les raons que elles mateixes 
reclamen en justificar aquest tipus de treball: 
un coneixement fort del context del que par-
teixen; és a dir, en aquest cas, d’una identi-
ficació clara de la manera de ser i viure dels 
adolescents amb què cal treballar i de la ma-
nera de ser i pensar dels professors que els 
han d’ajudar. El treball per projectes, assajat 
en alguns centres especials i sota condicions 
també especials, ha irromput en la resta de 
manera més aviat confusa i massa sovint en 
forma d’adoctrinament, atès que es presenta 
com l’eina salvífica que ens ha de deslliurar 
d’una educació elitista, compartimentada en 
àrees de saber irreconciliables, deslligada de 
la realitat, desmotivadora i que fa individus 
adotzenats i acrítics. I com que aquesta és la 
que s’impartia arreu, cal canviar-la.

El treball per projectes i l’ensenyament com-
petencial s’han atribuït uns mèrits en exclu-
sivitat, s’han presentat com l’aprenentatge 
autèntic i com el repte que cal assolir si el 
que es pretén és implicar, motivar i formar 
els alumnes. Aquesta apropiació ha convertit 
aquest model pedagògic en un “ídol”: ningú 
que es vanti de ser professor i voler ensenyar 
s’atreveix a negar-se a treballar per projec-
tes i de manera competencial, seria com ne-
gar-se a educar. És a dir, una incoherència.  

En aquest article no toca fer una anàlisi rigo-
rosa de com s’ha creat el mite, sinó només 
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mostrar com les condicions a què ens ha 
conduit la pandèmia l’han ferit significativa-
ment i l’han sacsejat del pedestal. No obs-
tant això, és fàcil esbossar-ne la gènesi as-
senyalant les pretensions amb les quals s’ha 
presentat aquesta metodologia fins a conver-
tir-la en el “repte” a assolir. I és fàcil perquè 
ens les han repetides com un “mantra”: fo-
menta l’autonomia de l’alumnat; estimula la 
competència i la resolució de desafiaments 
personals; afavoreix l’aprenentatge significa-
tiu i integral; propicia el treball interdisciplina-
ri; permet atendre la diversitat amb flexibilitat 
en les metodologies, els ritmes i els contin-
guts; propicia el treball en valors.; afavoreix 
l’aprenentatge cooperatiu i integral; potencia 
les habilitats socials i personals; afavoreix la 
confiança i la responsabilitat i, encara més, 
ensenya a investigar, a ser crític i a exercitar 
el mètode científic (fer hipòtesis, contrastar i 
extreure conclusions).

Ara bé, quin és l’eix sobre el qual bascula 
tota aquesta metodologia? Segons procla-
men els seus defensors més entusiastes, tot 
s’ha d’equilibrar sobre els interessos reals 
dels alumnes i els problemes del context en 
el qual es troben immersos. No hi ha treball 
per projectes ni competencial si no es dona 
una implicació dels alumnes o si ells mateixos 
no són els guies del seu propi aprenentatge. 
Però, precisament aquest nucli on s’ha de 
sostenir aquesta pedagogia és el seu proble-
ma principal o el seu punt més feble. I això, és 
el que ha posat en evidència la pandèmia. La 
prova més fefaent ens la va brindar el com-
portament dels nois i noies durant el confi-
nament del curs passat, un cop preconitzat 
per part del Departament d’educació que les 
activitats del tercer trimestre no repercutirien 

en la qualificació final, a no ser per millorar, ni  
en la promoció de curs. 

No sé de mai, en els 31 anys que porto com 
a professora de secundària, en què s’hagi do-
nat una situació semblant pel que fa a l’aug-
ment de la implicació del professorat. En front 
de les conseqüències que la decisió presa pel 
Departament feien preveure en el compromís 
de l’alumnat, els professors van fer mans i 
mànigues per aconseguir que els alumnes no 
perdessin el vincle amb l’aprenentatge i no es 
desmotivessin. Així, van proliferar les activitats 
competencials, els treballs interactius, els exer-
cicis creatius, els jocs educatius i tota mena 
de recursos que semblaven més propers als 
interessos de l’alumnat que als programes 
pròpiament dits. Així i tot, els adolescents van 
respondre amb una creixent desvinculació o, 
fins i tot, amb una escandalosa indiferència. I 
no estic considerant aquells alumnes que per 
les circumstàncies familiars i econòmiques no 
van tenir un accés fàcil a la connexió amb els 
centres, sinó sobretot aquells que tenien to-
tes les condicions per no perdre el contacte 
i aquells que, a més, necessitaven mantenir 
el tremp, atès que hi tenien compromesos 
els seus estudis futurs (em refereixo als nois 
i noies de 2n de batxillerat que estaven pen-
dents de les PAU). Molts alumnes van deixar 
d’assistir a les convocatòries de classe online 
i es van eximir de fer les activitats. En lloc de 
treballar en grup, van copiar en grup.  Si l’ac-
tivitat no comptabilitzava, per què calia fer-la? 
Si el professor no ho podia detectar, per què 
no copiar-la o fer-la un per un altre? Tot el fre 
que va recaure sobre l’aprenentatge es va in-
vertir en incrementar la picaresca. Em consta 
de primera mà que fins i tot els universitaris 
feien els exàmens en equip.
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Els devots del treball per projectes i com-
petencial potser mitigaran la importància 
d’aquest capteniment que van adoptar els 
adolescents i l’atribuiran a l’excepcionalitat 
de les circumstàncies. A la meva manera de 
veure, va ser massa generalitzat per no fer-
hi atenció expressa. A més, també cal tenir 
present l’actitud displicent que massa sovint 
adopten els joves a les classes presencials, 
siguin del tipus que siguin. L’esforç i l’autoexi-
gència, tan necessaris pel conreu del saber 
i l’aprenentatge integral, no emanen directa-
ment de la voluntat i el desig dels alumnes. 
Tot plegat evidencia que potser no els toca 
a ells ser els guies del seu propi aprenentat-
ge, ni se’n pot esperar una implicació fàcil i 
gratuïta en nom de l’aprendre. I encara molt 
menys, si tenim en compte que els joves 
d’avui tenen a l’abast tot un món virtual per 
escapolir-se quan vulguin, molt més atractiu, 
més permissiu i obert en les relacions socials 
i que promet meravelles sense haver-se de 
conrear ni esforçar. Quan encara no s’ha for-
jat el caràcter i l’esperit de sacrifici que acom-
panya la superació de dificultats, és molt fàcil 
lliurar-se als estímuls més seductors i superfi-
cials. I això és el que van fer la majoria d’ado-
lescents durant el confinament provocat pel 
primer brot de coronavirus. 

De totes maneres, aquesta reflexió sobre els 
joves no és nova. Les més velles pedago-
gies ja tenien en compte que per ensenyar 
cal forjar primer (o mentrestant) el caràcter, 
és a dir, cal ajudar a reconèixer que les coses 
importants acostumen a no ser plaers fàci-
ls i costen d’aconseguir, exigeixen esforç i, 
molt sovint, espera; i que el saber és un plaer 
o una necessitat d’aquest tipus. Aquesta és 
precisament una de les tasques del profes-

sor: forçar, per ensenyar a esforçar-se (per un 
mateix). Hi ha quelcom de molt actual en el 
mite de la caverna de Plató, quan assenyala 
que per deslliurar els humans de la ignoràn-
cia, cal deslligar-los de les seves cadenes i 
obligar-los a girar-se per millorar. Sense l’exi-
gència (del professor), és molt difícil aprendre 
l’autoexigència que reclama un bon aprenen-
tatge, sigui de la naturalesa que sigui. Així 
doncs, ¿com pot l’alumne ser guia del seu 
propi aprenentatge –com demana la nova 
pedagogia- si és encara massa jove per sa-
ber que els reptes de la vida no són gens fà-
cils ni sempre divertits ni estan d’acord amb 
els interessos personals o immediats? A més, 
com es pot dissenyar una bona estratègia per 
aprendre des de la ignorància? A quin nen 
se li acudiria voler aprendre matemàtiques si 
ningú li ensenyés prèviament què són ni el 
conduís una mica per les seves operacions 
i abstraccions? Des del desconeixement no 
es pot ser guia de res, ningú pot traçar un 
bon camí si no coneix prèviament l’itinerari. I, 
per aquest motiu, cal restituir als professors 
la tasca de fer de guies.   

A no ser que rebaixem el coneixement i 
l’aprenentatge en totes les seves dimen-
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sions, des de les habilitats més personals 
i socials als coneixements més científics i 
tècnics, i ens pensem, com han fet els ado-
lescents, que per aprendre no cal dedicar 
temps a exercitar, ni a recordar, ni a enten-
dre, ni tan sols a imaginar.

Ara bé, en l’univers de l’ensenyament, el mite 
de la innovació pedagògica no ve sol, sinó 
entreteixit amb un altre ídol no menys signi-
ficatiu: la necessitat d’innovació tecnològica. 
A ningú no se li escapa que, en els temps 
que corren i amb els avenços tècnics que te-
nim a l’abast, cal aprofitar els recursos que 
ens poden ajudar a desenvolupar les capa-
citats personals que es veuen implicades en 
qualsevol procés d’aprenentatge. Tot i amb 
això, queda la qüestió de fins a quin punt són 
necessaris i si són o no imprescindibles. 

Els tòpics més comuns sobre les noves tec-
nologies que han recorregut la superfície 
sencera de l’educació, a la meva manera de 
veure, són quatre: 1) faciliten enormement la 
tasca d’ensenyar; 2) milloren la qualitat aca-
dèmica; 3) el seu ampli domini en el món 
fa inviable un ensenyament sense usar-les i 
4) poden arribar a substituir l’escola física i, 
amb ella, la figura d’un professor vinculat a 
un grup d’alumnes i a un àmbit concret del 
saber. Alguns dels adeptes més positius a 
aquesta idea pensen, fins i tot, que així po-
drien guanyar territori la llibertat de tria del 
propi aprenentatge, la descentralització i la 
multidireccionalitat de la formació.

Nogensmenys, el confinament generalitzat 
de la passada primavera va resultar com una 
prova de foc per aquest darrer tòpic assen-
yalat. I així, la idea que l’escola online pot 

substituir la física s’ha mig consumit. Deixant 
de banda les diferències -més que evidents- 
a nivell de recursos materials i tecnològics 
que tenen a l’abast els alumnes, la pandèmia 
va fer palès que la distància dels centres es-
colars acusava moltes més diferències. I és 
que hi ha pocs alumnes que siguin autònoms 
i no tots tenen els mateixos suports familiars: 
hi ha adolescents (i nens i nenes) que a casa 
no tenen a qui preguntar, ni qui els digui què 
cal fer i els orienti, ni ningú que els exigeixi. 
Amb tot, s’ha fet més visible que mai que 
l’escola iguala: possibilita a tots els mateixos 
recursos materials, aporta les mateixes orien-
tacions i desplega les mateixes exigències en 
proporció a les particularitats de cadascú. 

Però, no és només aquesta anomalia el 
que ha posat de manifest la pandèmia: s’ha 
constatat que els recursos online i sobre-
tot les classes telemàtiques generen una 
distanciament en els alumnes, sovint insal-
vable. La seva concentració es dispersa, 
augmenta la seva desmotivació i la tasca 
de detecció de les evolucions per part del 
professor s’obstaculitza considerablement. 
S’hi pot afegir un argument encara més po-
derós: aquest segon curs entre pandèmia i 
amb l’experiència que els va aportar el pri-
mer, els alumnes més entregats a l’aprenen-
tatge (acostumen a ser els que ja han entrat 
a batxillerat i tenen en perspectiva un futur 
d’estudis) demanen que s’evitin les classes 
telemàtiques; segons al·leguen, s’aprèn i 
s’entén tot molt més anant a classe. 

Totes aquestes reflexions ens porten a con-
siderar els altres tòpics al voltant de les eines 
tecnològiques: són tan imprescindibles i tan 
efectives com s’ha pretès? 
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Jo em decanto per una posició relativista: 
tot depèn de l’ús que en fem; com s’esdevé 
també en relació a les eines pedagògiques i 
didàctiques que hi ha hagut al llarg de tots 
els temps. La realitat acadèmica no ha can-
viat amb els recursos: la majoria d’alumnes, 
tal com sempre ha passat, tenen problemes 
per concentrar-se, tendeixen a minimitzar els 
esforços, eviten el rigor conceptual i defugen 
l’autoexigència. Els recursos tecnològics po-
den accentuar aquestes dificultats, perquè 
gràcies a ells és més fàcil copiar, confondre 
“tallar-empegar” amb crear, prescindir de la 
memòria perquè es confia en l’accés imme-
diat a la informació i, més encara, creure que 
no cal fer l’esforç d’imaginar ni d’entendre, 
perquè fins i tot aquestes tasques es con-
fien a la xarxa (sempre hi ha un documental, 
un power point  o una explicació salvífics). 
El problema més greu és que, llavors, les 
pròpies facultats mentals s’enganduleixen, 
s’afebleixen i s’alenteixen. Tot plegat, doncs, 
fa dubtós el tòpic que els recursos tecnolò-
gics milloren la qualitat acadèmica. 

No obstant això, ben segur que molts pen-
saran que l’educació ha guanyat el pols a la 
covid-19 gràcies a l’adaptació als nous ins-
truments tecnològics i didàctics sorgits de les 
cendres de les velles eines educatives. Que 
els tutorials online, els llibres digitals, les vi-
deoconferències, les plataformes d’aprenen-
tatge remot i l’eficàcia de tots en utilitzar-les, 
conjuntament a la revolucionària innovació 
pedagògica i al treball per projectes, han 
simplificat la tasca educativa i han millorat les 
condicions i oportunitats d’accés al saber. 

Tanmateix, alguns persistim en la vella idea que 
per ensenyar cal treballar l’individu i les eines del 

pensament (perquè el grup no pensa, només 
comparteix). Que tots els recursos pedagò-
gics i tecnològics només són això: mitjans; i 
aquests poden ser nous o ser els de sempre. 
Que formar és preparar la concentració per a 
resistir els embats de l’amplitud d’informació 
o de la indiferència i que ningú pot entendre 
res si abans no ha fet atenció a consciència. 
Que aprendre bé exigeix rigor en la capacitat 
de pensar conceptes, perquè si aquests no 
es dibuixen amb claredat no són sinó imatges 
confuses que fan un flac favor al saber. Que cal 
fixar les idees al domini de la memòria, insubs-
tituïble, si volem tenir esmolades les eines de 
la interpretació i la prestesa, ja que la memòria 
externa és immensa però exigeix criteris de cer-
ca i massa mediació. Que cal forçar la imagina-
ció per donar-li la plasticitat que exigeixen les 
metàfores, els dobles sentits o les hipòtesis, i 
per afinar l’aparell d’explicitació i representació. 
I que cal agullonar i conrear l’ús del llenguatge, 
menystingut i adulterat, sense el qual és impos-
sible expressar, aclarir, fixar i, per descomptat, 
pensar. Perquè les idees sempre s’han de con-
cretar en paraules, fins i tot quan altres signes o 
símbols n’acceleren algunes funcions.I,així,amb 
les eines del pensament cimentades i amb el 
bagatge dipositat per un camí que ha exigit es-
forç,que ha posat en joc la bona convivència 
amb la interiorització de les normes col·lectives 
i el desenvolupament dels valors i, en definitiva, 
que ha forçat a fer un aprenentatge en comú 
i pel bé comú (perquè la classe és sempre un 
equip de forces i sinergies), és com a través de 
l’ensenyament podem contribuir a formar les 
persones.

A nosaltres la covid-19 ens ha confirmat que, 
avui per avui, ensenyar continua sent un art, 
tan complex i exigent com sempre.  


