MÒNICA GIJÓN CASARES

VALORS EN
L’EDUCACIÓ INFANTIL:
UN ANY A LA CLASSE
DE LES GIRAFES

PRESENTACIÓ
El treball que presentem, Valors en l’educació infantil. Un any a
la classe de les Girafes, explica les vivències d’una classe d’educació
infantil durant un curs escolar. Una obra que vol mostrar una mica de
la història comuna, els aprenentatges quotidians i els reptes compartits
en una comunitat educativa. Una fotografia dels dinamismes d’educació en valors que es donen dins una aula a través de diferents experiències, activitats i trobades cara a cara entre els seus protagonistes.
Per mitjà d’una descripció narrativa i una sistematització de pràctiques, coneixerem les alumnes i els alumnes de la classe de les Girafes i la seva professora, que els acompanya, a cadascun d’ells, amb
altes dosis de passió, creativitat i intelꞏligència pedagògica.
Hem estructurat el llibre en tres capítols. En el primer, “L’educació en valors a les aules d’educació infantil”, ens acostem a una idea
àmplia d’educació en valors, que no es redueix a una classe ni a la
introducció de temes importants que ha d’abordar l’escola. Els valors
no poden programar-se o reduir-se a uns quants espais concrets de
la dinàmica escolar, sinó que recorren un ampli ventall de moments,
pràctiques i relacions en la vida d’una classe. Sense restar importància a les activitats dissenyades per a reflexionar i aprofundir en uns
certs aspectes de valor, creiem que l’autonomia individual, la solidaritat i la colꞏlaboració comuna es treballen en molts moments gràcies a
l’acció intencional i compromesa de les educadores. La formació de
la personalitat i la identitat moral dels joves es produeix més aviat per
“immersió” en un clima moral ric i estimulant, travessat per diferents
pràctiques educatives i relacions humanes que conviden a créixer.
L’educació en valors és, doncs, un dinamisme que travessa tots els
moments i instants de les institucions educatives.
En el segon capítol, “Crònica del dia a dia d’una classe”, presentem una crònica del que ha passat en una classe d’educació infantil,
la classe de les Girafes. Un relat que mostra que l’educació en valors
és una qüestió omnipresent en la vida quotidiana a través múltiples
pràctiques i dinàmiques escolars. La vitalitat i la complexitat de la
pedagogia no pot encotillar-se en un llibre, es reinventa cada dia a
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les aules. I, en aquest sentit, la narració pretén mostrar una finestra
on apuntar-se a la vida, les trobades i les experiències colꞏlectives
d’un grup. Acompanyarem les protagonistes i els protagonistes de la
classe de les Girafes des del mes de setembre fins a final de curs per
comprovar com es concreta l’educació en valors amb els més joves
del cicle educatiu. I, amb això, podrem apreciar la feina pedagògica i
el compromís de la seva professora, que no para d’acollir i cuidar les
seves alumnes i els seus alumnes, i de mostrar-los els reptes que
tenen al seu davant, a més de convidar-los a enfrontar-s’hi i de contagiar-los l’entusiasme necessari per a fer-ho. .
Finalment, en el tercer capítol, “Activitats d’educació en valors”,
ordenem i sistematitzem les situacions d’educació en valors al voltant
de la idea de pràctiques i activitats educatives. Una fotografia de la
cultura moral d’una institució que mostra les oportunitats de posar-la en
marxa en el dia a dia. Com ja hem anunciat, l’educació en valors no
pot concretar-se en tasques aïllades i puntuals, com tampoc no pot
reduir-se al carisma dels docents. L’educació moral es concreta en la
diversitat de pràctiques i en la nodrida xarxa de relacions que estableixen els seus protagonistes. L’educació moral és una cosa que ho
impregna tot en les institucions. I, per això, el capítol mostra un disseny pedagògic que fomenta el desenvolupament de la personalitat i
la identitat moral de les nenes i els nens en els centres educatius.
Vam participar en la dinàmica de l’escola Castella, situada al barri
del Raval de Barcelona, durant un any i mig. En aquest període d’observació i participació vam conviure amb la Mabel Díaz i la classe de P5
‒la classe de les Girafes‒, i vam poder fer-nos una idea del que passa en la vida quotidiana d’un centre. Les escenes del relat descriuen
moments especialment sensibles a l’educació en valors i ens permeten observar de primera mà el trajecte d’un grup d’alumnes per un
curs escolar. Abans d’iniciar la lectura de l’obra ens agradaria agrair la
colꞏlaboració de l’Escola Castella de Barcelona, que ens va obrir les
portes incondicionalment per poder fer aquest treball. Ens agradaria
agrair molt especialment la colꞏlaboració de la Mabel Díaz i de la
classe de les Girafes, per estar sempre disposats a cooperar, per
continuar somiant en noves pràctiques, encara millors, i per reinventar la pedagogia cada dia. També ens agradaria agrair l’ajuda rebuda
del GREM per a la realització d’aquest treball. Una aproximació que no
hauria pogut realitzar-se sense l’ajuda d’Inés Domènech, Laura Rubio,
Ana Novella, Xus Martín, Jaume Trilla i, especialment, de Josep M.
Puig, que ha acompanyat molt de prop aquest recorregut per la classe
de les Girafes.
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CAPÍTOL 1
L’EDUCACIÓ EN VALORS
A LES AULES D’EDUCACIÓ INFANTIL
En el següent capítol ens acostem a una idea àmplia d’educació
en valors que és present a cada moment de la vida d’una aula. Una
experiència de participació i relació que es produeix quan el context
està travessat d’estímuls educatius orientats a la formació personal.
Una perspectiva d’educació en valors que impregna el clima i
l’atmosfera que es respira en una aula i que té molt a veure amb la
implicació i la sensibilitat pedagògica de les professores i els professors de les nostres escoles.

CAP A UNA EDUCACIÓ EN VALORS QUE HO IMPREGNA TOT
La possibilitat de proporcionar les competències necessàries per
a la vida i la convivència social ha donat lloc a diferents maneres
d’entendre la formació en valors. Al llarg dels últims anys, l’educació
en valors ha recorregut un llarg trajecte teòric i pràctic a les escoles;
les teories contemporànies del desenvolupament moral s’han aplicat i
contextualitzat en un ampli ventall de propostes per a la intervenció.1
Els temes transversals i la sensibilitat de molts educadors envers els
valors han permès a molts centres buscar temps i espais concrets per
a tractar els valors a les seves aules. De la mateixa manera, l’elaboració d’infinitat de materials de sensibilització i educació en valors per
part d’entitats socials i ONG ha estat de gran ajuda per a treballar
l’educació moral en els centres educatius. La intensa producció d’unitats didàctiques i l’aplicació de diferents metodologies han permès
1

Les principals tendències en educació moral contemporànies ‒educació moral
com a aclariment de valors, desenvolupament cognitiu-evolutiu, formació d’hàbits
virtuosos o construcció de la personalitat moral‒ s’han aplicat a les aules a través del disseny de materials i la programació en diferents propostes d’activitats.
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que les escoles incorporin en la seva dinàmica quotidiana el disseny
de sessions específiques per a l’educació en valors.
En definitiva, al llarg dels últims anys les docents i els docents
han fet un enorme esforç d’elaboració i aplicació de materials en
classes participatives i crítiques; és a dir, l’educació moral s’ha delimitat en el calendari escolar amb uns recursos i una didàctica específica.
No obstant això, el panorama contemporani dibuixa nous interrogants a l’educació per a la ciutadania i la formació en valors. Els contextos que ens envolten són cada vegada més complexos i els joves
necessiten habilitats per a habitar-los i reconstruir-los amb protagonisme, colꞏlaboració i esperança. Els reptes globals que exigeix el
canvi climàtic, les conseqüències sanitàries i socioeconòmiques de la
pandèmia de la covid-19, els canvis tecnològics i les noves formes de
relació en societats líquides són només alguns exemples que requereixen ser tractats a les escoles amb serenitat, mirada crítica i
colꞏlaboració. No es tracta de formar els joves per al món del demà,
sinó de donar-los més protagonisme avui. I fer-ho no tan sols per
motius didàctics, sinó pel convenciment que tenen molt a oferir. Com
a societat no podem permetre’ns prescindir del seu talent i de la seva
creativitat per a resoldre el reptes colꞏlectius que tenim entre mans.
Però també necessitem la participació dels més petits, que posseeixen altes dosis d’originalitat i sensibilitat per a comprendre i millorar el
món. En aquest sentit, sembla necessari programar espais en el dia a
dia d’una escola per a promoure en les alumnes i les alumnes la presa de consciència, la reflexió crítica i la participació compromesa en
la realitat que els envolta.
Les hores de tutoria, les classes destinades a la reflexió ètica, les
jornades i els tallers temàtics que molts centres realitzen amb gran
èxit són eines d’educació en valors interessants, però no semblen
suficients per a una qüestió tan complexa com és la formació personal, la convivència social i la millora del món que compartim. Sens
dubte, cal reconèixer l’enorme esforç realitzat per les docents i els
docents per a delimitar continguts, metodologies i estratègies d’educació en valors; malgrat això, la formació moral i cívica dels joves no
pot reduir-se a les sessions de tutoria, d’ètica, i al tractament de temes transversals.
Cal reprendre la qüestió de l’educació en valors des d’una perspectiva àmplia, fins i tot per als problemes que l’escola ha d’afrontar
en el seu dia a dia. El respecte a la diversitat o la belꞏligerància contra el bullying requereixen accions més globals en les nostres comunitats educatives. Els materials específics d’educació en valors no
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CAPÍTOL 2
CRÒNICA DEL DIA A DIA
D’UNA CLASSE
DE SETEMBRE A DESEMBRE
La tornada a l’escola
Són gairebé les nou i la plaça Castella està plena de gom a gom
de nens i nenes. Comença un nou curs. A la porta de l’escola, les
salutacions omplen l’ambient que fa una estona era silenciós. Els
alumnes tornen a trobar-se després de les vacances. Per a alguns es
tracta de la primera trobada, d’altres han tingut temps de posar-se al
dia al barri.
No oculten la seva inquietud per la tornada a l’escola. A prop de
l’entrada, les noies grans parlen en petites cercles; encara queda
temps per a algun comentari sobre la tallada de cabells o el canvi
d’aspecte. Els nois més grans es reuneixen a la plaça, que serà testimoni de nombrosos jocs i partits de futbol al llarg del curs. Els petits
arriben acompanyats. Alguns se saluden molt animats; d’altres, agafats de la mà de les seves mares o dels seus pares, dubten si parlarse després de tant de temps. Per les seves expressions sembla que
no tenen ganes de començar, no sospiten que d’aquí a uns dies la
porta de l’escola serà un formiguer de bromes i jocs.
El primer dia uns quants pares acompanyen els seus fills; no
obstant això, les mares són més nombroses. La diversitat cultural es
fa patent a la plaça Castella. Un grup de dones filipines parlen al davant de la porta, mentre que un altre grup de dones, vestides amb
saris i mocadors, s’acosten mentre acompanyen uns quants alumnes;
s’aniran alternant per portar els nois a l’escola. Un any més, mares
de totes les procedències xerren a la vorera, i les seves converses
revelen que es coneixen de cursos anteriors o que, probablement, els
seus fills van a la mateixa classe. Les preguntes sobre l’estiu i les
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mostres de sorpresa per la manera com han crescut els nens es repeteixen a l’espera que s’obri la porta. Les mares dels alumnes de P3
tenen por que ben aviat comencin els plors de la primera separació.
Per sort, d’aquí a uns dies l’arribada a l’escola deixarà de ser dramàtica per als més petits.
Sona el timbre i la senyora Clara, la conserge, obre la porta. Les
dones s’hi acosten i en tapen l’entrada. Amb les motxilles penjades a
l’esquena o fent-les lliscar sobres rodes, els alumnes han de fer-se
un espai entre la gentada. És el moment del comiat i de les últimes
recomanacions: no barallar-se, revisar la butxaca de l’esmorzar o
posar-se la bata. Consells als quals ja no es presta massa atenció,
perquè el timbre ha deixat de sonar. Sense massa èxit, les mares
dels petits intenten inspirar una mica de confiança als seus fills, encara
que saben que l’únic consol serà el retrobament a l’hora de la sortida.
Al cap d’uns segons un torrent d’alumnes desborda el vestíbul i
les escales. Els grans pugen en estampida. Hi ha gran expectació per
“estrenar” la classe en la qual conviuran durant un any. Acompanyats
d’algun familiar, els alumnes de procedència estrangera que avui
s’incorporen al centre entren tímidament a l’escola. Amb gestos, la
senyora Clara els assenyala que pugin al primer pis. Una mica desconcertats pugen l’escalinata, on la directora fa el primer acolliment i
els indica la classe a la qual han d’incorporar-se.
Mentre els alumnes de primària continuen pujant, les professores
d’educació infantil romanen al vestíbul. La Mercè, la Rosa i la Mabel
reben les dones i els seus petits. Algunes mares són noves i desconeixen l’escola i la manera de funcionar de la institució; unes altres
també són nouvingudes i desconeixen l’idioma. Portar els seus fills a
l’escola els obliga a dipositar una gran confiança en les mestres. Situacions molt comunes a l’escola Castella, on no hi ha paraules, només mirades i algun gest, amb l’ajuda d’alguna mare disposada a la
mediació. El primer dia, les mestres conviden les mares a entrar a
l’aula. El trajecte del vestíbul a les classes d’educació infantil és un
anar i venir de mares que durant uns minuts miren i analitzen l’espai
on conviuran els seus fills. És un bon moment perquè les professores
realitzin algun suggeriment sobre la bata i l’hora de recollida dels que
es queden a dinar. La visita disminueix la tensió dels més petits,
però, quan s’acomiaden, són inevitables alguns plors.
Les últimes dones surten, per fi, de l’escola. Al cap d’uns instants, la plaça Castella tornarà a quedar en silenci. Un petit univers
d’alumnes i professors, instalꞏlat en les seves respectives classes, es
disposa a començar la jornada. Les dones que ara s’acomiaden es
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tornaran a trobar a la tarda per recollir els seus fills. La rutina es repetirà fins al mes de juny. Durant els mesos següents, bona part de les
seves vides girarà al voltant de l’escola i les relacions que s’hi estableixin. Però el primer dia no hi ha temps per a pensar en tot això. Els
preparatius, les emocions i els nervis envaeixen els nostres protagonistes, que comencen la seva aventura colꞏlectiva.

FOTO ENTRADA ESCOLA
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CAPÍTOL 3
ACTIVITATS SOBRE VALORS
EN EDUCACIÓ INFANTIL
El relat de la classe de les Girafes ens ha permès apreciar diferents elements d’educació en valors que es donen en la vida quotidiana. En aquest capítol oferirem una descripció detallada de les pràctiques i activitats escolars que constitueixen el dinamisme d’educació
en valors que es dona en una classe. La noció de pràctica i activitat
ens permet acostar-nos a una idea d’educació moral que passa per la
participació en diferents cursos d’esdeveniments que expressen i
imprimeixen valors, una idea d’educació moral que impregna l’ambient i l’atmosfera en les institucions educatives.
Hem organitzat el següent capítol en dos apartats. En el primer,
“Quines activitats són d’educació en valors?”, ens acostem a la idea
de pràctica escolar com a vehicle d’educació moral en una institució
escolar, i, en el segon, “Pràctiques i activitats d’educació en valors”,
realitzem una descripció sistematitzada de diferents activitats que es
donen en el dia a dia d’una classe i que tenen una enorme influència
en el desenvolupament moral dels alumnes i de les alumnes.

QUINES ACTIVITATS SÓN D’EDUCACIÓ EN VALORS?
L’escola està plena d’oportunitats per a l’aprenentatge i la convivència, dos aspectes que, conjugats en la diversitat d’activitats educatives, formen un ampli ventall de possibilitats per a l’educació en
valors. Hem vist que, a la classe de les Girafes, nens i nenes realitzen rutines que els permeten organitzar-se: parlen junts de les coses
que passen, revisen les seves normes de funcionament i celebren
ocasions especials, activitats que tenen a veure amb l’educació en
valors. La mestra condueix aquestes activitats cuidant la finalitat amb
la qual van ser pensades i la seva posada en pràctica.
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d’acció ordenats i organitzats que apunten a valors. No obstant això,
les pràctiques educatives també exigeixen una intervenció pedagògica de l’educador que cuidi la finalitat per a la qual van ser pensades i
els passos en els quals s’organitzen. De res serveix que els alumnes
treballin per projectes o preparin l’acolliment d’un nou alumne si totes
dues activitats són mecàniques i buides de sentit. Tampoc no serveix
massa si els càrrecs d’una classe són una tasca que no estimula la
participació colꞏlectiva i la responsabilitat, o si les trobades cara a
cara entre adult i menor són instrumentals i superficials.
Les pràctiques en una comunitat educativa formen, en conjunt,
una arquitectura d’educació moral, un trajecte pel qual els alumnes i
les alumnes passen contínuament. Són activitats que contribueixen a
crear un ambienti una atmosfera que educa en tot moment i a cada
moment. El trànsit per aquest medi sembrat de bones pràctiques contribueix a formar la personalitat moral dels joves i de les joves. En
definitiva, les pràctiques educatives són espais de participació i relació que formen un ventall complex d’oportunitats per a l’educació moral; recorreguts pautats i organitzats que creen un medi educatiu òptim per a l’educació en valors en una institució.

PRÀCTIQUES I ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN VALORS
Hem definit les pràctiques com a cursos d’esdeveniments que
impliquen els seus protagonistes en seqüències d’acció ordenades i
rutinitzades que permeten l’aprenentatge de valors. Determinar en
quina mesura les activitats del relat de la classe de les Girafes són
una font d’aprenentatge moral ens ha facilitat descobrir un ampli i
complex entramat de pràctiques educatives en les quals es veuen
immersos els alumnes i les alumnes en un centre escolar.
En aquest capítol definirem sis amplis grups d’activitats escolars
que s’apunten com a espais d’educació en valors i que ens fan pensar
que l’educació moral és una qüestió omnipresent en els centres, que
es produeix en molts moments i mitjançant múltiples dinàmiques en
la vida quotidiana. Espais de participació i relació que potser han
passat desapercebuts per a la reflexió pedagògica sobre educació en
valors, però que creiem que poden convertir-se en importants vehicles per al desenvolupament moral dels alumnes i de les alumnes.
Conjunts de pràctiques que se subdivideixen en nous nivells d’activitats i constitueixen una radiografia del que és una escola i de la manera com educa en valors.
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Hem identificat sis amplis grups de pràctiques educatives en una
institució: curriculars, de deliberació i diàleg, de funcionament, festives, lúdiques i de relació educativa. Vegem amb deteniment cadascuna d’elles.
–
–
–
–
–
–

Organització del treball escolar.
Moments de deliberació i debat.
Organització i gestió de l’aula.
Sortides i excursions.
Festes i celebracions.
Relacions interpersonals.

Els docents dediquen gran part de la jornada a un tipus
d’activitats curriculars que estan relacionades amb les formes de
transmissió i negociació de continguts; ens referim a l’organització del
treball escolar. La sistematització de les diferents tasques
d’ensenyament i aprenentatge i la distribució del grup poden convertir-se en un espai idoni per a experimentar valors, una tasca que ofereix diferents possibilitats.
Organització del treball escolar
Treball individual
Treball en gran grup
Treball per racons
Treball en tallers
Treball per projectes
En la vida d’una classe es destinen molts espais al diàleg i a la
reflexió conjunta. Ens referim a un altre important nucli d’activitats
que hem denominat moments de deliberació i debat: pràctiques dialògiques en les quals alumnes i educadors reflexionen i tracten temes
de manera colꞏlectiva, dediquen un cert temps a parlar de la convivència, dels projectes o de continguts de valor fent partícip tota la
colꞏlectivitat.
Moments de deliberació i debat
Organització i convivència
Continguts de valor
Temes inesperats de contingut moral
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de diferents edats permet les interaccions entre nois i noies amb diferents ritmes i nivells d’aprenentatge. Agrupacions heterogènies que
fomenten l’ajuda mútua entre els seus participants. Els alumnes més
grans poden guiar els més petits en la realització d’algunes tasques,
la qual cosa els dona un paper protagonista i accentua els processos
de transferència de responsabilitat.
Treball per projectes
Els projectes són plans de treball que engloben diferents continguts, metodologies i activitats entorn d’un centre d’interès comú. Un
tipus de pràctica curricular que implica els alumnes en un treball a
llarg termini. A vegades, els projectes combinen organitzacions diferents, treballs individual, grups petits, gran grup o racons, però sempre entorn d’un centre d’interès que es converteix en l’eix vertebrador
de tota l’activitat.
Els projectes solen iniciar-se buscant possibles temes d’interès
per al grup. La manera de fer-ho és preguntant i sondejant els alumnes sobre interessos, motivacions i curiositats. Després de la pluja
d’idees se selecciona un dels temes, que es converteix en l’eix de les
activitats. Una vegada seleccionat, s’identifiquen els coneixements
previs que els alumnes tenen sobre el tema. A continuació, el professor relaciona els continguts i les àrees del currículum amb el tema
triat, es planegen i es programen diferents activitats d’aprenentatge
tant individuals com grupals. Després de conèixer i aprofundir al voltant del tema triat, el projecte sol acabar amb alguna activitat de tancament que hi posi punt final. La durada dels projectes és variable: a
vegades tot un curs escolar es converteix en un gran projecte de treball; altres vegades és trimestral o mensual, depenent de les necessitats i característiques del grup.
Els projectes permeten realitzar aprenentatges morals tant en
l’àmbit individual com colꞏlectiu als qui els protagonitzen. En primer
lloc, els projectes solen néixer dels interessos del grup. Treballar entorn d’un centre d’interès que ha sorgit de les inquietuds de la classe
sol tenir un efecte molt motivador per a la colꞏlectivitat. En segon lloc,
un projecte té unes dimensions colꞏlectives que superen el treball
individual i el treball en petits grups. Els alumnes s’impliquen junts en
diferents tasques per aconseguir objectius comuns, una meta comuna dona sentit a la colꞏlectivitat. El resultat és una pràctica que per
les seves dimensions s’organitza en diferents seqüències d’activitats
que adquireixen sentit conjuntament, és a dir, una pràctica a llarg
termini que té sentit si es fracciona i s’elabora entre tots. En tercer
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lloc, treballar junts a llarg termini genera expectatives. Els alumnes
participen en un projecte que va creixent amb el temps, un procés
que permet experimentar en primera persona la responsabilitat i la
cooperació en una sèrie d’activitats amb una finalitat colꞏlectiva.

MOMENTS DE DELIBERACIÓ I DEBAT
Les pràctiques de deliberació i debat són activitats dialògiques
en les quals parlar junts adquireix una rellevància especial, situacions
de diàleg que tenen sentit pel seu tractament en conjunt. Alguns dels
temes tractats tenen relació amb aspectes de la vida quotidiana, uns
altres es refereixen a continguts de valor o a qüestions socialment
rellevants que es fan presents a l’escola. Resoldre conflictes o reflexionar junts és un vehicle d’educació moral de la classe molt important.
La característica principal dels moments de deliberació i debat és
que el tema tractat es converteixi en un element de reflexió moral
colꞏlectiva. No ens referim a aspectes que podrien tractar-se en una
tutoria individualitzada, sinó a pràctiques que afecten tota la classe i
que es treballen utilitzant el diàleg com a procediment. Solen realitzar-se amb posterioritat a l’acció, cosa que facilita, així, l’anàlisi i la
valoració del tema tractat. Com veurem més endavant, si l’organització pedagògica destina un temps al diàleg ‒com les assemblees
o algun altre tipus de reunió colꞏlectiva‒, l’ús de la paraula adquireix
valor i els temes que es reflexionen es converteixen en una font
d’educació moral important. Els alumnes es fan conscients no sols de
la importància del diàleg, sinó de la importància de parlar detingudament de certes coses que passen dins i fora de la classe.
La psicologia del desenvolupament moral ha assenyalat la importància del diàleg com a estímul de moltes de les capacitats de la
consciència moral, especialment del judici moral, ja que obliga els
alumnes a redefinir i argumentar les pròpies postures.6 Creiem que
destinar un temps a parlar de qüestions que afecten la classe o a
tractar colꞏlectivament aspectes de valor permet als alumnes compartir i elaborar les seves pròpies opinions. Parlar junts del dia a dia
permet construir una identitat colꞏlectiva, facilita que els alumnes es
6

Kohlberg, L. (1992). Piscología del desarrollo moral. Bilbao, Desclée de
Brouwer.
Kohlberg, L.; Power, F. C.; Higgins, A. (1997). La educación moral según Lawrence Kohlberg. Barcelona, Gedisa.
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coneguin i es reconeguin en major profunditat. Tractar qüestions socials més llunyanes permet traslladar a l’aula aspectes rellevants de
la cultura moral que requereixen un tractament específic. En els moments de deliberació i debat el diàleg es converteix en una bona eina
per a resoldre conflictes, fomentar el reconeixement i aprendre valors. Les pràctiques escolars deliberatives poden organitzar-se en:
–
–
–

Organització i convivència.
Continguts de valor.
Temes inesperats de contingut moral.

Organització i convivència
Els moments de deliberació i debat sobre l’organització i la convivència són situacions de diàleg colꞏlectiu que estan directament
relacionades amb la vida del grup. Qüestions de funcionament, normes de la classe o aspectes derivats de la convivència que exigeixen
un tractament analític i reflexiu. Ens referim a aquelles ocasions en
què la vida quotidiana es converteix en tema d’anàlisi i reflexió. Solen
ser temes que habitualment es tracten en assemblea o reunions destinades al diàleg colꞏlectiu.
Les relacions interpersonals, les normes i la convivència són
fonts de conflictes que fan necessari buscar un espai per al diàleg.
Dedicar un temps al diàleg i la reflexió sobre aquests aspectes microètics de la vida quotidiana permet desenvolupar l’empatia o les
habilitats dialògiques. Fer de la vida quotidiana una font de reflexió
colꞏlectiva fomenta el coneixement mutu i permet la construcció d’una
identitat colꞏlectiva respectuosa. La paraula és un símbol de participació, els alumnes poden implicar-se en la revisió, valoració i optimització de diferents aspectes de la vida quotidiana. Els moments de
deliberació i debat sobre organització i convivència acostumen a tractar sobre:
–

Resolució de conflictes. Aspectes que afecten majoritàriament
la resolució de conflictes de la classe, encara que també inclouen la relació amb altres classes. Es realitzen després d’una
situació conflictiva, per extreure’n elements de reflexió i judici,
donar oportunitat als protagonistes d’explicar la situació i de
parlar-ne, analitzar les possibles causes del conflicte, reflexionar sobre els sentiments que han sorgit i, sobretot, per arribar
a acords i negociar entre els membres del grup una solució
eficaç i favorable per als implicats.
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Temes inesperats de contingut moral
Les tematitzacions inesperades de contingut moral són situacions de reflexió colꞏlectiva que, en principi, no estan inicialment programades en la jornada escolar. Quan es rescata algun contingut
moral i es deté l’activitat que s’està realitzant per a dialogar detingudament sobre el tema aparegut. És a dir, aquells moments de deliberació i debat que apareixen a classe de manera inesperada.
Les tematitzacions inesperades de contingut moral són un vehicle d’educació moral important, més present del que ens imaginem
en la vida escolar. Hi ha ocasions en què els continguts escolars, una
lectura, el treball en grup o els projectes ofereixen la possibilitat
d’aturar les activitats curriculars per tractar de manera colꞏlectiva i
reflexivament alguns temes de valor. Hi ha altres ocasions en què la
necessitat de resoldre un conflicte requereix un tractament immediat.
El tractament de continguts morals, microètics o macroètics, no
es limita als espais d’assemblea o a les sessions d’ètica. Els espais
dedicats a l’anàlisi i reflexió conjunta apareixen a propòsit del treball,
la gestió i el funcionament o la convivència colꞏlectiva. Aturar una
activitat que s’està realitzant per a disposar-se al diàleg reflexiu permet als alumnes reconèixer la importància d’uns certs temes i de certes situacions de la vida diària.

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE L’AULA
En la vida d’una classe existeix una variada xarxa d’activitats que
constitueixen una font d’educació en valors important, encara que la
seva finalitat principal sigui la de facilitar l’organització de l’aula. Ens
referim a les pràctiques que caracteritzen la gestió d’una classe: les
rutines que regulen la vida quotidiana, les que regeixen el treball escolar, les pràctiques de valor i les ocasions imprevistes que es converteixen en espais moralment educatius. Totes configuren un complex entramat de tasques, activitats i seqüències que impliquen la
participació dels alumnes.
La majoria de pràctiques d’organització i gestió no van ser dissenya-des inicialment com a espais específics d’educació moral, però
per les seves característiques i els efectes que produeixen en els
alumnes són dinamismes de valor importants. Moltes s’han dissenyat
per millorar el funcionament de l’aula, com la planificació i tenir cura
de la classe; unes altres s’han pensat per al treball, com el repartiment del material i les fitxes, i, finalment, unes altres van ser pensades
119

