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PRÒLEG
En aquest text, David Duran recorda com en un dels meus llibres em lamentava que aprendre i ensenyar siguin dos verbs que freqüentment es conjuguen per separat, sobretot en contextos educatius formals. Així, mentre els
professors ensenyem unes coses, els alumnes n’estan aprenent unes altres; o,
mentre els alumnes volen aprendre unes coses, els professors ens entossudim
a ensenyar-los-en unes altres.
La millora de l’educació –i també, per què no, de la salut mental de qui
aprèn i de qui ensenya– reclama un nou aprenentatge més equilibrat en la
conjugació d’aquests verbs. I una de les formes més originals, suggeridores i,
en certa manera, provocadores de fer-ho és la que proposa aquest llibre: conjugar-los junts en un sol verb, aprensenyar, que és un intent de convertir tot
acte d’ensenyament en una activitat d’aprenentatge no només per als altres,
sinó també per a un mateix; i a la inversa, convertir tota situació
d’aprenentatge personal en una oportunitat per ensenyar a altres.
Tal com es recorda en aquestes pàgines, mentre que aprendre és una activitat cognitiva comuna a moltes espècies animals, com a mínim totes aquelles
que es desplacen en entorns canviants, plens d’oportunitats i d’amenaces,
ensenyar és una activitat específicament humana, un dels trets que ens defineix com a espècie cognitiva i cultural.
Ensenyar és un comportament altruista que requereix, segons una definició clàssica, modificar la pròpia activitat sense obtenir-ne cap benefici propi –
sense augmentar les oportunitats ni allunyar les amenaces– amb l’única meta
de modificar la conducta o el coneixement d’altres. Però, a més de ser una
espècie col·laboradora (encara que a vegades costi de creure), som l’única
espècie que ensenya de manera inequívoca perquè també som l’única espècie
que de manera inequívoca disposa d’una teoria de la ment, de la capacitat de
llegir la ment dels altres, d’imaginar-se, amb major o menor encert, les intencions, els desitjos i, també, els coneixements dels altres. Ensenyar requereix
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creure que l’altre no sap, sent, viu alguna cosa que pensem que necessitaria
saber, sentir, viure. Som, en definitiva, l’única espècie que ensenya, perquè
som l’única espècie que sap que l’altre no sap i desitja ajudar-lo a saber.
Ensenyar és –o hauria de ser per conjugar-se bé: jo aprensenyo, tu aprensenyes, nosaltres aprensenyem– una activitat metacognitiva, d’autoconeixement i de coneixement dels altres.
No obstant això, tal com el llibre traça –especialment en el capítol 2, però
també en el 5–, la pròpia evolució institucional de les formes socials
d’ensenyar i aprendre, amb la creació d’espais socials descontextualitzats de
l’ús dels coneixements, les emocions i les conductes suposadament apreses,
amb la professionalització de l’ensenyament i amb els currículums prescriptius i tancats basats en una ideologia educativa taylorista, ens ha portat a oblidar-nos d’allò essencial: que ensenyar és ajudar a altres i que, per fer-ho, hem
d’imaginar-nos aquests altres. En el seu lloc, s’ha imposat un ensenyament
despersonalitzat basat en els continguts, en la transmissió unidireccional del
saber que acaba dissociant qui ensenya de qui aprèn. Que ens porta a conjugar
aquests verbs per separat i a tartamudejar amb ells.
D’aquesta manera, la proposta de David Duran d’Aprensenyar és, en certa manera, un retorn als orígens de l’acte d’ensenyar. Segons els arguments
del llibre, fundats en nombroses investigacions, experiències i propostes explicades amb claredat, aprenem ensenyant quan convertim l’activitat
d’aprendre i ensenyar en un diàleg amb els altres i amb nosaltres mateixos,
quan ens imaginem unes ments que volem transformar, quan, recuperant
l’expressió de Bereiter i Scardamalia, no ens limitem a dir el que sabem, sinó
que ho transformem per comunicar-ho als altres.
Al llarg d’aquestes pàgines, el lector trobarà estudis, programes, experiències, activitats, tant en contextos d’educació formal com informal (especialment suggeridores, com a mínim per a mi, les que es presenten al capítol 4
en forma del que podríem anomenar “aprenentatge ciutadà”) que, en la meva
opinió, tendeixen a mostrar que com més es requereix pensar en l’altre quan
s’ensenya, més s’aprèn en fer-ho. Quan l’ensenyament deixa de ser un monòleg per convertir-se en un diàleg, requereix un diàleg previ amb un mateix. És
el mirall del principi vigotskià, segons el qual l’aprenentatge sempre comença
en els altres per després interioritzar-se. Sembla que ensenyar –quan s’entén
com ajudar altres a aprendre– requereix o promou un canvi personal abans,
durant i després de l’ensenyament. Els alumnes passen, així, a ser d’alguna
manera la zona de desenvolupament proper de qui ensenya. I sospito que com
més flexibles hem de ser per ensenyar, més aprenem; com més diferent reconeixem l’altre, més hem de canviar per apropar-nos-hi.
La diversitat, entesa com una riquesa, també és un potencial d’aprenentatge. Per la mateixa lògica amb la qual es diu que viatjar ens ajuda a ser tole8

rants i a relativitzar la nostra cultura, però també a comprendre-la en relació
amb d’altres, ensenyar hauria d’ensenyar-nos a relativitzar el que sabem i el
que som, a aprendre sobre el que ensenyem, sobre el mateix ensenyament i,
en últim extrem, sobre nosaltres mateixos.
Una de les restriccions de la teoria de la ment, fonamentada probablement
en els circuits de neurones mirall dels quals també parla aquest llibre, és que
condueix a la mimesi, a imaginar l’altre com a un mateix, en lloc d’imaginarlo i viure’l com a algú diferent. Potser per això ensenyar, viatjar a la ment de
qui ha d’aprendre, sigui una de les millors maneres de complicar la vida a les
neurones mirall, d’anar més enllà de la mimesi fins a un coneixement més
complex del món i de nosaltres mateixos. És clar que, per això, s’ha de tenir
ganes de complicar-se la vida, de canviar.
Ara bé, perquè ensenyar es converteixi en el fet d’aprensenyar i no només a reproduir sabers establerts –tant a ensenyar-los com a aprendre’ls–,
l’aprenentatge reproductiu que tant caracteritza la nostra educació no és sinó
un reflex de l’ensenyament reproductiu: els professors també reprodueixen
sabers establerts que no han construït ells, cal, per tant, apropar-se a noves
formes d’ensenyar i aprendre, basades en el diàleg, la cooperació i l’activitat
conjunta.
Transmetre el que sabem no ens canvia. Sembla que la paraula clau és,
per tant, canviar, atrevir-se a canviar. En lloc de concebre l’ensenyament com
una activitat conservadora –en el sentit de transmetre a les noves generacions
aquesta acumulació cultural de la qual també i tan bé es parla en aquest llibre
a partir de Tomasello–, aprendre ensenyant requereix concebre-la com una
activitat transformadora (de si mateixa, dels altres, de la cultura).
Aquesta orientació cap al canvi és especialment urgent en la nova cultura
de l’aprenentatge, promoguda en bona part pels nous desenvolupaments tecnològics que estan convertint la gestió del coneixement en una activitat més
horitzontal, dialògica i cooperativa del que ha estat amb les tecnologies anteriors. Aquests nous temps requereixen noves formes d’exercir o viure
l’ensenyament o l’aprenentatge. Quan ja existeixen links –alguns dels quals
referenciats al llibre– des dels quals es pot assistir a conferències, lliçons magistrals i debats de primer nivell, quan la informació i el saber establert estan a
l’abast del dit (del polze, exactament), per seguir tenint sentit i no ser substituïts per aquestes tecnologies, ensenyar ha de tornar a ser una activitat dialogant, altruista i mentalista. Perquè, a més, només així pot tornar a ser una
activitat emocionant, alguna cosa essencial per millorar també la salut mental
i la qualitat de vida de qui ensenya i de qui aprèn.
Aprenentatge i emoció són, en els seus orígens, funcions cognitives inseparables. Els organismes aprenen per impulsos emocionals. Com fan els nens
o com fem tots en contextos d’aprenentatge informal. Però, novament, la ins9

titucionalització de l’aprenentatge en contextos formals ha dissociat aprenentatge i emoció com a part d’aquest esmentat procés de despersonalització,
gràcies al qual s’ensenyen continguts, matèries, però no s’ensenya les persones.
Potser cal inventar un nou verb que conjugui alhora l’aprenentatge,
l’ensenyament i l’emoció. Però, mentrestant, queda gaudir d’Aprensenyar i
practicar-lo. I, atès que hem arribat a la conclusió que comunicar i dialogar
amb el propi coneixement és una de les formes més potents d’aprendre, no
només s’haurà d’agrair a en David tot el que aquí ens ensenya, sinó que a més
l’hem d’envejar per tot allò que ha d’haver après en fer-ho.
Juan Ignacio Pozo
Catedràtic de Psicologia Bàsica
Universidad Autónoma de Madrid
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CAPÍTOL 3
APRENDRE ENSENYANT, QUÈ EN SABEM?
En contribuir a la construcció conjunta de significat amb els altres
i per als altres, també construïm significat per a nosaltres
mateixos i, amb això, ampliem la nostra pròpia comprensió.
Gordon Wells (2001: 123)

En aquest capítol, enllaçarem amb algunes idees explicades a les pàgines
anteriors per exposar el marc explicatiu que sosté experiències pedagògiques,
que des de fa temps es desenvolupen en contextos escolars, en els quals els
alumnes actuen com a ensenyants dels seus propis companys. Aquestes pràctiques es van preocupar per l’aprenentatge dels participants, que al cap i a la fi
eren alumnes, i van aportar les primeres dades empíriques del que anomenem
aprensenyar.
A la segona part del capítol, revisarem les evidències que la investigació
ha aportat sobre el concepte d’aprendre ensenyant, prenent en consideració
l’explicació d’aquestes troballes, així com les potencialitats i limitacions
d’aquest dispositiu d’aprenentatge.

1. Alumnes com a mediadors o ensenyants
Com hem comentat al capítol anterior, el concepte de Zona de Desenvolupament Proper (ZDP), provinent de la teoria sociocultural desenvolupada a
partir de les idees de Vigotski, permet concebre l’aprenentatge com el procés
de reestructuració subjectiva (internalització) a partir d’instruments de mediació
cultural en condicions d’interacció social (intersubjectivitat). La ZDP, espai
comprès entre el que hom és capaç de fer per ell mateix –desenvolupament
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real o actual– i el que és capaç de fer amb ajuda d’altres –desenvolupament
potencial– delimita la zona on les ajudes del mediador són susceptibles de
promoure l’aprenentatge, perquè s’anticipen una mica al que ja se sap, però
no s’allunyen tant com perquè ens resultin incomprensibles.
Així, quan algú ens ofereix ajuda dins del nivell de desenvolupament real
(cosa que ja sabem), ens resulta repetitiu i, com a molt, simplement ens reafirma el que ja sabem. Si l’ajuda està per sobre del nivell de desenvolupament
potencial, no serem capaços de connectar la nova informació amb els coneixement previs i ens veurem, també a tot estirar, convidats a fer aprenentatges
superficials o memorístics. La ZDP és vista com l’espai delimitat per ambdós
nivells on les ajudes ens permeten avançar.
El concepte de ZDP té un gran atractiu per explicar l’actuació educativa,
on el mediador s’ha d’assegurar de conèixer els nivells de desenvolupament
dels seus alumnes –real i potencial– per delimitar la zona on la seva actuació
serà fructífera pel que fa a la promoció d’aprenentatge. Aquest ús aplicat a
l’educació formal ha donat lloc al que Wells (2001) denomina «interpretació
ampliada», que sosté que la ZDP:
– Emergeix de l’activitat, es crea en la interacció entre els participants.
No és un atribut individual de l’aprenent. Quan els participants resolen problemes o construeixen solucions conjuntament amplien el potencial per a nous aprenentatges.
– És una oportunitat d’aprendre amb els altres i dels altres, aplicant-se
en potència a tots els participants, i no només al menys expert. Aquesta idea fonamentarà, com veurem més endavant, la potencialitat
d’aprendre oferint ajuda pedagògica a altres.
– Utilitza fonts de guia i ajuda que no es limiten als participants humans físicament presents, sinó que poden incloure participants absents, però recuperats a través de la memòria o de llibres o altres fonts
d’informació.
– Implica tots els aspectes del participant, no només la seva cognició.
Aprendre comporta actuar, pensar i sentir. Per tant, canvia la identitat
del participant i, en conseqüència, transforma les comunitats i les
pràctiques.
Un element clau en aquest procés de cooperació per a la construcció social de l’aprenentatge (Suárez, 2010) és el paper del “mediador”, entès com
aquell que se situa entre l’activitat mental de l’aprenent i la nova informació.
Als centres escolars, el mediador s’ha identificat, tradicionalment, amb el
mestre. No obstant això, en la concepció vigotskiana, el mediador pot ser
l’adult o el company més capaç.
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La possibilitat que un alumne una mica més competent en una habilitat
concreta actuï com a mediador d’un altre alumne company ha donat lloc al
que s’ha denominat genèricament aprenentatge entre iguals. El terme “iguals”
prové del Dret i de la Sociologia de l’educació i fa referència a persones que
ocupen un estatus social similar. En aquest cas, ens referim a alumnes, encara
que, òbviament i afortunadament, els alumnes no són iguals entre ells. Els
estudis derivats d’aquesta concepció abracen multitud de contextos de desenvolupament com, per exemple, la relació entre germans, mostrant que els
germans petits tendeixen a admirar els grans, els quals els serveixen de models i tutors al llarg de la infantesa (Buhrmester i Furman, 1990), i ho fan amb
efectivitat, en relació amb altres iguals, perquè s’impliquen més en l’ajuda i
proporcionen instruccions més detallades i estimulants (Azmitia i Hesser,
1993). Però, potser, els que ens resulten més oportuns aquí són els estudis
comparatius entre el paper mediador que ofereix un adult i el d’un nen.
La majoria d’aquests treballs conclouen la superioritat de la mediació de
l’adult davant la del nen. Així, per exemple, un estudi comparatiu de parelles
de nens i parelles de mares i fills assenyala que les mares oferien una ajuda
més efectiva dins de la ZDP que els nens (McLane, 1987). Però els estudis més
coneguts són, segurament, els de Barbara Rogoff (1990), que sostenen que els
adults són millors ensenyants que els nens, perquè ajuden a anar més enllà de
l’objectiu immediat, proporcionen informació rellevant, ensenyen estratègies
de generalització, utilitzen més informació verbal i coneixen millor el nivell
de l’aprenent. En definitiva, l’adult és més capaç d’assumir el rol dinamitzador en el conegut procés de participació guiada, plantejat per l’autora.
Però convé fer notar que, en aquests estudis, no es fa cap formació o entrenament inicial als nens tutors i que la interacció entre la parella és espontània
i depèn, doncs, del grau d’habilitat del tutor i de la seva implicació emocional
en l’aprenentatge del novell. En contextos d’educació formal, aquestes condicions
es poden modificar (oferint formació prèvia als alumnes tutors, per exemple)
o veure’s neutralitzats (en desaparèixer la diferència d’implicació emocional
entre la mare i el simple company de joc), en estimular relacions afectives
entre els alumnes companys.
Situats, doncs, en un context d’educació formal, com l’escolar, sembla que
les condicions contextuals ja no són tan favorables a l’adult (encarnat ara pel
professor), sobretot perquè els condicionants prototípics de l’aula fan molt
difícil, quan no impossible, la interacció generalitzada d’un a un, professoralumne.
Per descomptat, hi ha iniciatives molt interessant per alterar aquesta
“gramàtica escolar”, com l’anomenen alguns autors, d’un professor davant de
molts alumnes. Aquí hi ha, per exemple, les iniciatives de docència compartida –o dos professors a l’aula– a què farem referència a l’últim capítol. No
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obstant això, voldria fer notar les conseqüències nefastes que té aquesta organització de l’aula caracteritzada per la reserva, en monopoli, de la capacitat
d’ensenyar en mans del professorat. Per una banda, provoca una baixa proporció d’ajuda pedagògica disponible cap als alumnes, la famosa ràtio, en
limitar a una les fonts d’ajuda a l’aprenentatge (la del mestre). Per altra banda,
també provoca una dificultat d’ajustament d’aquesta ajuda a les necessitats
que personalment experimenta cadascun dels nostres alumnes. Aquests elements han desembocat sovint en una profunda sensació de frustració dels
professors en sentir que, lògicament, no som capaços de respondre a les necessitats personals dels nostres alumnes.
Però a les aules convencionals, caracteritzades per la interacció col·lectiva del professor –un professor davant de molts alumnes– és possible, tanmateix, organitzar interaccions un a un entre iguals (entre alumnes). I justament
en aquest context escolar habitual, el de l’aula, disposem d’estudis (Good i
Brophy, 1997) que sostenen que, en determinades condicions, la mediació
d’un igual pot arribar a ser més efectiva que la d’un adult. Tots els que tenim
experiència docent hem viscut l’experiència de l’alumne que ens sol·licita
ajuda perquè no comprèn alguna cosa. Mirem d’explicar-l’hi durant trenta
segons. Un minut... Un minut i mig... i, de sobte, el seu company deixa anar
un parell de paraules i, com per art de màgia, el nostre alumne resol el dubte a
l’instant.
Això passa perquè l’alumne tutor té més facilitat per utilitzar el vocabulari
i exemples apropiats a l’edat; és un nou aprenent del material; està familiaritzat amb les potencials frustracions i els problemes d’aquest; i sol ser més directe en la resolució de dubtes que els adults.
Greenwood, Carta i Kamps (1990) van comparar els avantatges i els
desavantatges de la mediació desenvolupada per professorat i la mediació
desenvolupada per iguals a l’aula convencional. Entenen, doncs, que la mediació del professor es fa per al conjunt dels alumnes del grup classe, mentre que
la de l’igual es pot fer en el format privilegiat un a un. A la taula 2 recollim
les seves conclusions.
Cal tenir en compte que els autors, en el primer apartat, el de la ràtio, restringeixen l’ajuda pedagògica a l’ajuda que brinda el professor. Però, si entenem que les interaccions que ens ofereixen els alumnes en els formats
d’aprenentatge entre iguals pretenen oferir ajudes mútues per aprendre, seria
lògic considerar que la quantitat de disposició d’ajuda pedagògica és major en
aquests formats que en els d’interacció col·lectiva del mestre.
Valorant els avantatges i els inconvenients de l’ús de la mediació dels iguals,
sembla que és imprescindible que els professors aprenguem a compartir la
capacitat de mediar –o ensenyar– que hem monopolitzat, amb la finalitat de
convertir les nostres aules en comunitats en què els alumnes no només apren40

guin de l’ajuda pedagògica proporcionada pel professor, irremeiablement
limitada i desajustada, sinó també de l’ajuda mútua que s’ofereixen entre ells.
TAULA 2. MEDIACIÓ DE L’ADULT VERSUS MEDIACIÓ DE L’IGUAL EN CONTEXT
Avantatges

Professor

Igual

Ràtio professor-alumne (proporció d’ajuda pedagògica)

Alta

Baixa

Temps de treball (engaged time)

Variable

Alta

Oportunitat de respondre

Baixa

Alta

Oportunitat de corregir errors

Baixa

Alta

Immediatesa en la correcció de l’error

Baixa

Alta

Oportunitat d’ajudar i animar

Poca

Molta

Oportunitat de cooperar

Poca

Molta

Motivació

Del professor

Professor/igual

Cost econòmic

Alt

Baix

Desavantatges

Professor

Igual

Requeriment de formació prèvia

Poc

Molt

Requeriment de control de qualitat

Poc

Molt

Material

Molt

Poc

Xoc amb la pràctica escolar tradicional

No

Sí

Les aportacions de les investigacions socioculturals sobre l’aprenentatge
entre iguals (Hogan i Tudge, 1999) han ajudat a prendre consciència dels factors implicats en convertir les interaccions entre iguals en aprenentatge: indicant la conveniència d’assegurar que l’alumne mediador sigui una mica més
expert; vetllant per l’ajustament al nivell de raonament, a la dificultat de la
tasca i al suport donat al company; i organitzant la interacció de manera que
l’alumne expert verbalitzi els raonaments.
Sembla que la ZDP entre iguals es destaca, sobretot, pels processos interpsicològics següents (Colomina i Onrubia, 2001): conflicte entre punts de
vista moderadament divergents (conflictes cognitius o controvèrsies conceptuals); regulació mútua a través del llenguatge (explicitació del propi punt de
vista, obtenció d’ajudes ajustades i co-construcció d’idees); i suport a
l’atribució de sentit a l’aprenentatge (interdependència d’objectius, de recursos i de recompenses i relacions psicosocials).
És ja clàssica, per la seva utilitat, la distinció que van proposar a finals
dels vuitanta William Damon i Eril Phelps (1989), sobre el contínuum de di41

mensions o escenaris de les interaccions educatives entre iguals. A partir de
les característiques dels membres, dels objectius i, fonamentalment, del tipus
d’interacció, els autors diferencien entre:
– Tutoria: relació entre dos alumnes que, davant d’un tema específic,
presenten diferent nivell d’habilitat.
– Cooperació: relació centrada en l’adquisició i/o aplicació d’un coneixement, i establerta entre un grup d’alumnes amb habilitats heterogènies dins dels marges de proximitat.
– Col·laboració: relació centrada en l’adquisició i/o aplicació d’un coneixement per dos o més alumnes amb habilitats similars.
Respecte del tipus d’interacció, es consideren dos elements. El primer, que
fa referència al grau d’igualtat (o simetria) del rol dels membres de la interacció,
caracteritza les relacions com a simètriques, en igualtat, o asimètriques, per la
diferència de rols. El segon analitza el grau de mutualitat en la interacció: la connexió, la profunditat i la bidireccionalitat de les transaccions comunicatives. La
taula 3 resumeix aquesta classificació d’interaccions en base a la seva qualitat.
TAULA 3. CARACTERÍSTIQUES DE LES DIMENSIONS DE L’APRENENTATGE
ENTRE IGUALS

Igualtat (simetria)

Tutoria
Baixa (asimètrica)

Mutualitat
Coneixement

Baixa
Unidireccional
Transmissió (en
definició arcaica)

ZDP
Discurs

Tutor ajuda tutorat
Unidireccional
(en definició arcaica)

Cooperació
Elevada
(simètrica)
Mitjana
Multidireccional
Transmissió/
transformació
consensuada
Fluida i dinàmica
Uni i multidireccional

Col·laboració
Elevada
(simètrica)
Elevada
Bidireccional
Transformació
(negociada)
Fluida i dinàmica
Bidireccional

Tal com es pot veure, en la tutoria entre iguals, la igualtat és baixa, ja que
cada alumne juga un paper diferent en funció de ser tutor o tutorat. Malgrat
que la mutualitat pot ser variable –depèn de la competència i de les habilitats
instruccionals del tutor, així com de la receptivitat del tutorat–, en general
tendirà a ser baixa, atès que és una interacció dominada pel tutor.
En la cooperació, els rols desenvolupats pels alumnes són relativament
similars o bé tenen un nivell de responsabilitat equivalent. Per tant, es produeix
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una relació general de simetria, encara que en determinats moments –al llarg
del treball d’equip– apareguin asimetries (relacions tutorials) que es van compensant. La mutualitat és mitjana i depèn de la competència entre equips, la
distribució de responsabilitats o els rols entre els membres i la recompensa
extrínseca o intrínseca.
En la col·laboració, la igualtat entre els membres és elevada, ja que comparteixen un nivell similar, generalment baix, d’habilitat respecte al problema
que cal resoldre. I la mutualitat també és elevada, ja que els subjectes contribueixen en la interacció en un pla d’igualtat.
Si bé els autors conceben els tres escenaris com un continu d’interaccions, paga la pena insistir en el fet que aquesta distinció no es presenta tan
nítida en la pràctica. No només perquè en l’aprenentatge cooperatiu es donen
elements característics de les altres situacions, sinó perquè algunes de les
característiques essencials de cada una d’elles poden veure’s compromeses en
la pràctica educativa. Així, per exemple, Ellis i Gauvin (1992) qüestionen el
caràcter igualitari o simètric de la col·laboració. Les parelles d’alumnes amb
interaccions no estructurades –organitzades externament pel professor– acostumen a estar dominades per un dels seus membres.
Tornant a les tres dimensions, les complementarem amb les aportacions
que van fer McCarthey i McMahon (1992), des del constructivisme social,
caracteritzant cadascuna d’elles en relació amb la concepció de l’aprenentatge, la ZDP i el discurs, tal com es sintetitza en la mateixa taula 3.
Per als autors, en la tutoria entre iguals el concepte de coneixement passa
d’un individu a l’altre d’una manera unidireccional, del tutor al tutorat.
Aquesta dimensió sosté la idea del coneixement com a transmissió, en el sentit que és el tutor qui estructura el procés d’aprenentatge. I precisament ho fa
actuant dins de la ZDP, perquè el seu nivell de desenvolupament real és superior, en ser més expert, al del tutorat, amb un diàleg acotat a l’activitat de
treball i amb reproduccions del rol del professor tradicional per part del tutor.
És just dir, com veurem al proper capítol, que aquesta anàlisi es veu molt
qüestionada per les tendències actuals de la tutoria entre iguals, proposades ja
per Topping (1996), en les quals es formula la mateixa definició de tutoria,
superant la visió arcaica basada, precisament, en el model lineal de transmissió de coneixements, on el tutor era vist com un mer substitut del professor,
que podia fins i tot actuar amb un petit grup d’aprenents. Aquesta concepció
difereix molt de la visió actual que defineix la tutoria entre iguals en termes
de persones pertanyents a grups socials similars, on cap d’elles és professora
professional d’una altra i on s’ajuden a aprendre i aprenen elles mateixes.
En la cooperació, el coneixement circula dins del grup d’una forma multidireccional, no necessàriament d’un alumne predeterminat a un altre. La
tasca fa que uns alumnes o altres transmetin el coneixement i que aquest es
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transformi a partir dels processos interactius de negociació i d’apropiació. En
trobar-se els alumnes construint el coneixement conjuntament, cada cop i en
funció de la tasca, l’alumne més capaç ajuda els altres dins de la ZDP. Però en
variar permanentment aquest paper al llarg del temps, les relacions són considerades fluides i dinàmiques i ningú –a diferència de la tutoria– s’encarrega
de transferir el control. El discurs combina la unidireccionalitat, vist episòdicament, en un conjunt de multidireccionalitat.
Respecte de les interaccions entre iguals fonamentades en la col·laboració, els autors remarquen la construcció del coneixement a partir de la bidireccionalitat i la transformació conjunta. Les implicacions de la ZDP són
idèntiques a les situacions d’aprenentatge cooperatiu. Així mateix, el discurs
també és bidireccional i permet un diàleg fluid en recaure la responsabilitat en
la mateixa parella o grup.
Al proper capítol, quan parlem de la tutoria entre iguals de rol recíproc
(Fantuzzo i Ginsburg-Block, 1998), en què tutor i tutorat alternen periòdicament el seu rol, veurem com la divisió en tres dimensions que s’ha presentat
té sobretot un caràcter expositiu o acadèmic i que pot servir per entendre episodis temporalment puntuals d’aprenentatge entre iguals.
En els processos més dilatats en el temps (quan les persones treballem en
equip), les dimensions que hem caracteritzat es van alternant, de manera que
en un mateix grup un alumne que en un moment determinat actua de tutor pot
treballar col·laborativament en una altra ocasió.
Tant la perspectiva teòrica com la pràctica educativa situen, doncs, la cooperació en el centre del contínuum d’escenaris d’aprenentatge entre iguals. En
realitat, amb la denominació de cooperació o aprenentatge cooperatiu, es dóna
cabuda a pràctiques instruccionals que participen de la tutoria i de la col·laboració. No és estrany, doncs, que sota l’epígraf “aprenentatge cooperatiu” es
reconeguin històricament les principals aportacions en aquests tres escenaris.
Tot i això, en aquest punt no hi ha una posició única. Alguns autors
(O’Donnell i King, 1999; Dillenbourg, 1999) prefereixen utilitzar el terme
«aprenentatge col·laboratiu» com a expressió paraigua o més general que
engloba les diferents dimensions de l’aprenentatge entre iguals. És cert que la
col·laboració pot percebre’s com la forma d’aprenentatge entre iguals més
natural i espontània. Les altres, cooperació i tutoria, exigeixen un cert grau de
tecnificació o artificialitat i un determinat nivell d’estructuració de la interacció.
Altres especialistes, en canvi, han optat per evitar la polèmica cooperaciócol·laboració, que moltes vegades té el seu origen simplement en la procedència
llatina d’ambdós vocables, i utilitzar termes alternatius com «aprenentatge
assistit per iguals» –Peer Assisted Learning (Topping i Ehly, 1998)– o descriure les relacions que s’estableixen entre alumnes de forma precisa (tutoria,
monitorització, avaluació...).
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En la nostra opinió, aquesta polèmica no resulta gaire productiva i, com
sostindré més endavant, els tres escenaris poden complir amb les condicions
que la literatura identifica necessàries per a la cooperació. Serà important
reconèixer que estructurar la interacció entre els membres de l’equip –com fa
la tutoria entre iguals i l’aprenentatge cooperatiu– és clau per a l’èxit, com a
mínim en contextos com els escolars, en què els participants tenen dificultats
per desenvolupar les habilitats socials complexes que requereix el treball amb
altres (Topping, Duran i Van Keer, 2015).
Dels tres escenaris del contínuum de l’aprenentatge entre iguals, només
en un d’ells s’atorga explícitament a l’alumne el desenvolupament del paper
d’ensenyant: la tutoria entre iguals. Per això, sembla lògic que les primeres
investigacions que s’ocupen sobre les possibilitats d’aprendre ensenyant provinguin, justament, d’aquestes pràctiques escolars. Tractant-se el tutor d’un
alumne, situat en un status d’aprenent dins de la institució, era desitjable
d’esperar que l’activitat de tutoritzar un company tingués també algun efecte
d’aprenentatge en ell mateix. Es tractava de veure si aquests primers usos –de
la definició arcaica a la que fèiem referència– permetien a l’alumne tutor no
només substituir el professor, sinó també fer el que es considerava propi de
l’alumne: aprendre.

2. Evidències d’aprenentatge per a l’ensenyant
Ja a finals dels setanta del segle passat, comptem amb estudis que documenten –amb sorpresa– que alumnes tutors que ensenyaven als seus companys
amb dificultats a millorar la lectura progressaven més en lectura que els seus
propis companys tutorats (Cloward, 1967). Aquesta evidència d’aprenentatge
per a l’alumne tutor, en el seu rol d’ensenyant, també és recollida en els resultats
de les primeres revisions o meta-anàlisis sobre estudis realitzats en la temàtica.
Així, la primera, d’Allen (1976), ratifica l’aprenentatge dels tutors en la
diversitat d’estudis sobre experiències educatives analitzades; una metaanàlisi realitzada per Cohen, Kulik i Kulik (1982) confirma els efectes positius (acadèmics i d’actituds) per a tutors; i una interessant revisió de Googlad i
Hist (1989) recopila investigacions que avalen els beneficis cognitius per als
alumnes tutors, fins al punt que acaben titulant el seu llibre Peer Tutoring: a
guide for learning by teaching.
Els resultats positius d’aprenentatge dels alumnes tutors en les pràctiques
de tutoria entre iguals –que es mantenen en els treballs actuals, com veurem al
proper capítol– van cridar l’atenció i van reclamar alhora l’interès sobre l’explicació del fenomen d’aprendre ensenyant. Tot sembla indicar que ensenyar produeix
una experiència més rica que aprendre per a un mateix, perquè promou que les
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persones explicitin les seves idees i es fonamentin en un context per construir
coneixement diferent del que utilitzarien aprenent soles (Kafai i Harel, 1991).
Però, què explica en realitat aquest potencial d’aprenentatge que té el
desenvolupament de l’activitat d’ensenyar? En quin moment es dóna? Preparant les classes? Fent-les? Per intentar de reportar les evidències disponibles i
integrar-les en un marc explicatiu, que superi la seva actual fragmentació,
considerarem els diferents elements que tenen lloc en el complex procés
d’ensenyament: la preparació (comportaments pre-actius de l’ensenyant),
l’explicació i el feedback o retroalimentació (comportaments interactius) i la
reflexió (comportaments post-actius).

3. Aprendre per ensenyar, millor que aprendre per a un mateix
Sembla que aprendre alguna cosa per a un mateix o aprendre per ensenyar-lo a altres desperta processos mentals diferents. L’any 1971, Alan Gartner i Frank Riessmann, que unes dècades més tard fundarien el Peer Research
Laboratory de la Universitat de Nova York, van sintetitzar els beneficis cognitius que, a partir de l’experiència docent, semblen tenir lloc en el transcurs
de preparar-se per ensenyar (Gartner, Kohler i Riessmann 1971). En aquesta
etapa prèvia, anterior a la trobada amb l’aprenent, el professor o ensenyant ha de:
– Revisar el material. Fins i tot quan aquest és conegut, la revisió pot
ajudar a aprofundir o comprendre el tema d’una forma més complexa.
– Organitzar el material per a la seva presentació. Aquest procés pot portar el professor a buscar nous exemples i il·lustracions que ajudin a explicar el material. A més, el professor ha de reorganitzar la informació
en una nova forma, que el porta a reformular el seu propi coneixement.
– Identificar l’estructura bàsica –els elements fonamentals o essencials– enfront dels secundaris, cosa que permet que el professor comprengui el material amb molta més profunditat.1
Aquestes idees generals, que tots els que tenim experiència docent reconeixem bé, van ser contrastades en el clàssic article de Bargh i Schul (1980),
en el qual s’exposen els resultats d’un experiment on comparen estudiants que
aprenen creient que ho ensenyaran, però en realitat no ho fan. Molt típic de les
1

Ernest Rutherford (1871-1937), Premi Nobel de Química 1908, creia que un descobriment
científic no es completava fins que no era explicat a altres (Highet, 1950). En la mateixa línia,
hi ha una frase que s’atribueix a Einstein que diu així: «If you can’t explain it simply, then you
don’t understand it well enough».
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CAPÍTOL 6
ENSENYAR APRENENT.
COM ELS PROFESSORS PODEM APRENSENYAR
Els professors que millor ensenyen reconeixen que aprenen en ensenyar.
Que aprenen no només aspectes didàctics, sinó que reelaboren i avancen
en la seva comprensió de la disciplina de la qual són experts.
Elena Martín (2009: 204).

Després de veure en els capítols anteriors que l’activitat d’ensenyar –exclusivament humana– pot tenir un alt potencial d’aprenentatge per a qui la
desenvolupa, sembla oportú considerar que els professionals de l’aprenentatge
(mestres, professors...) haurien de conèixer quines condicions poden afavorir
que ells mateixos també puguin aprendre ensenyant els seus estudiants.
Seria paradoxal voler convertir les aules en comunitats d’aprenents on
tots els participants tinguessin oportunitats d’aprendre, tal com suggereixen
les reformes educatives, però seguir fent-ho de manera que l’única persona
que no aprengués fos el professor.
Probablement, la professió docent sigui una de les que més requereixen
l’actualització permanent que exigeix la societat del coneixement. Els
professors han d’estar al dia pel que fa a la seva àrea de coneixement i com
ensenyar-la per poder ajudar els seus estudiants a aprendre. Per això, és
necessari reconfigurar l’actuació docent intentant aprofitar les oportunitats
d’aprendre ensenyant, de manera que deliberadament les actuacions
d’ensenyament del docent reverteixin també en oportunitats d’aprenentatge
per a ell mateix.
En paraules de la psicòloga de l’educació Elena Martín, aprendre en
ensenyar permetria que els docents tinguessin una visió més àmplia dels
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beneficis de l’ensenyament, que no només és útil per als estudiants, sinó
també per a ells mateixos i per a la societat, en la mesura que es generen nous
coneixements.
Si fos així, ajudaríem a convertir els docents en professionals que
aprenguessin durant la seva pràctica diària i que, d’aquesta manera,
contribuïssin a la constitució d’institucions educatives on tots –no només els
estudiants– aprenguessin (Bolívar, 2000).
En aquest capítol, revisarem les evidències aportades per les
investigacions sobre aprensenyar, recollides al capítol 3, amb la finalitat de
destacar alguns principis d’actuació que se’n deriven i que poden ajudar que
els professors aprenguin ensenyant.
Aquests principis no pretenen substituir en cap cas les pràctiques docents
que el professorat desenvolupa ni les valuoses aportacions sobre l’ensenyament que les diferents ciències de l’educació han aportat. Per descomptat, el
propòsit és molt més modest: intenta recollir principis –que ja desenvolupen
els bons professionals– amb els quals es pot completar l’actuació docent. A
més, tenim la convicció que el professorat reconeixerà pràctiques pròpies en
aquests principis o exemples en el seu context o en la seva àrea de
coneixement.
En primer lloc, farem referència a la predisposició a aprensenyar;
després, utilitzarem la clàssica distinció entre activitats pre-actives (abans
d’anar a classe), inter-actives (a l’aula) i post-actives (després de classe)
(Reynolds, 1989) per posar de relleu actuacions que puguin contribuir al fet
que els professors aprenguin ensenyant.

1. Predisposició a aprensenyar: els meus estudiants
són una font d’aprenentatge per a mi
És evident –i la nostra experiència docent ho avala– que, si algú no vol
aprendre, no aprèn. L’aprenentatge requereix una participació activa de
l’aprenent i, per tant, està mediatitzada per la voluntat i la motivació, la qual
es vehicula a través de les metes o objectius i de les expectatives d’assoliment
(Alonso Tapia, 2005).
Si els professors volem aprendre gràcies a la nostra activitat d’ensenyar,
hem d’incloure aquest objectiu dins de les nostres actuacions i tenir altes
expectatives d’aconseguir-ho. Per això, sembla necessari que, en primer lloc,
conceptualment, incloguem en la nostra noció d’ensenyar i aprendre aquesta
possibilitat; i, en segon lloc, que despleguem deliberadament procediments i
actituds que ajudin a la seva consecució. Ambdues qüestions són el propòsit
d’aquest apartat.
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1.1. A la ZDP, també hi participa el professor
En capítols anteriors hem ressaltat com, des de les posicions actuals de la
psicologia de l’educació, s’entén que el paper fonamental del professor és
prestar ajudes pedagògiques dins de la Zona de Desenvolupament Proper
(ZDP) (Vigotski, 1978), que es defineix com l’espai existent entre allò que
l’alumne ja sap i allò que pot arribar a aprendre amb ajuda del mediador (la
persona que fa de mediador entre l’activitat mental de l’aprenent i la nova
informació: en aquest cas, el professor).
Per tant, el paper del professor és conèixer el que l’estudiant sap –els
seus coneixements previs o el seu Nivell de Desenvolupament Real (NDR)– i
el que pot arribar a saber amb l’ajuda d’altres –Nivell de Desenvolupament
Potencial– per administrar suports estructurats, dins de la ZDP, que anirà
retirant progressivament a mesura que l’estudiant augmenti el seu NDR.
A les aules, aquesta explicació de l’aprenentatge i del paper del professor
com a ajudant requereix el desenvolupament d’ajuda adaptada, que respon a
aquestes zones concretes de desenvolupament i, per tant, comença amb
l’avaluació inicial als estudiants, plantejant-los qüestions, observant-los... En
definitiva, apropant-los a ells per acompanyar-los en el procés d’aprenentatge.
Però, a més, hem de recordar que la ZDP no és una aurèola que cobreixi
els nostres estudiants ni un espai estàtic que emergeixi després de realitzar
l’avaluació inicial dels seus coneixements sobre allò que els proposem
d’aprendre. Com hem vist, la ZDP emergeix de l’activitat conjunta i tots els
seus participants –no només els menys experts– en poden aprendre (Wells,
1999). Això significa que, oferint ajudes contingents (posant-se a la ment de
l’aprenent i prenent consciència de les seves necessitats), els professors també
tenim oportunitats de reflexionar profundament sobre el que ensenyem.
En paraules de les mestres Barbara Galbraith i Mary Ann Van Tassell,
«Com a ensenyants podem ajudar aquells que aprenen mitjançant les
preguntes que plantegem i la guia que oferim. Però nosaltres mateixos també
podem rebre l’ajuda i la guia de les preguntes i els suggeriments dels mateixos
estudiants sempre que estiguem disposats a acceptar-los» (Wells, 1999: 313).
Així, doncs, si hi estem predisposats, podem aprendre nosaltres mateixos
de les interaccions que es produeixen quan, com a experts, ajudem els nostres
estudiants. A l’apartat de la interacció, tornarem a fer referència a aquesta
idea.
Si anem més enllà i, a partir de preguntes i interessos dels nostres
estudiants, ens orientem cap a objectius d’aprenentatge que no coneixem
suficientment o que constitueixen coneixements socials que encara estan en
creació (una cosa cada vegada més comuna), les oportunitats d’aprenentatge
del mateix professor es multiplicaran exponencialment.
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En aquest tipus d’aprenentatge expansiu (Engeström, 1987) amb zones
col·lectives de desenvolupament proper (Engeström, 1999), els rols d’ensenyants i aprenents es desdibuixen i tots els participants –inclòs el professor–
aprenen en el procés.
Un exemple extrem d’això el trobem en una experiència innovadora:
Mschools (iniciativa del Mobile World Centre de Barcelona), en la qual milers
d’estudiants de 4t d’ESO estan desenvolupant aplicacions per a mòbils a
través d’una optativa d’informàtica. Situats en un context d’I+D, els
professors de l’assignatura, amb el suport d’experts, assumeixen objectius
didàctics vinculats als interessos dels estudiants –en la creació i el
desenvolupament d’una aplicació concreta– que, sens dubte, els ofereixen
oportunitats d’aprendre juntament amb els seus companys.1
1.2. Compartim el procés d’aprenentatge amb els nostres estudiants
A diferència de les formes transmissives de l’ensenyament, en què gràficament el professor se situa davant dels seus estudiants, als quals alliçona o
traspassa informació, les formes que poden promoure d’aprensenyament ens
situen més aviat al costat dels nostres estudiants, acompanyant-los i
compartint amb ells les oportunitats d’aprenentatge. D’aquesta manera, no
només contribuirem a prestar ajuda pedagògica, sinó que sovint constituirem
un model mateix d’aprenent.
Per aconseguir-ho, és necessari que despleguem alguns procediments i
actituds que han de presidir la nostra funció docent i que han de ser explicades
i negociades amb els nostres estudiants, ja que algunes topen directament amb
el concepte de professor tradicional, dominant en la cultura de la transmissió.
Vegem-los en síntesi:
– Les nostres capacitats també es desenvolupen. No som un
professional amb coneixement acabat: hem de desenvolupar les
nostres capacitats, tant pel que fa a un coneixement major de la nostra
matèria d’ensenyament (que s’actualitza i que admet sempre formes
més profundes i ampliades de saber) com pel que fa al coneixement
relatiu a l’ensenyament d’aquests continguts.
– També estem aprenent amb els nostres estudiants. Els processos
d’ensenyament i aprenentatge que promovem a les nostres aules amb
els nostres estudiants han de ser tan rics i variats que ens ofereixin la
1

http://mschools.mobileworldcapital.com/ca
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possibilitat d’aprendre a nosaltres mateixos, acompanyants privilegiats del procés. Si utilitzem la coneguda analogia de l’aprenentatge
com un viatge organitzat on el professor és el guia, hauríem
d’assegurar-nos d’incloure a l’itinerari algunes destinacions o visites
que ens siguin desconegudes.
– Admetem el que no sabem i ho convertim en objectiu d’aprenentatge.
Ens hem de deslliurar de l’antiga pressió d’aparèixer davant dels
nostres estudiants com algú que ho sap tot (ni tan sols de l’assignatura
que impartim), per mostrar-nos com algú que els ajuda a aprendre a
ells i que, gràcies a això, també aprenem nosaltres mateixos. Això
implica reconèixer allò que no sabem –per exemple, davant de la
pregunta d’un estudiant– i celebrar-ho com una oportunitat d’aprenentatge per a tots, inclòs el professor. En la societat del coneixement,
en què participen els nostres estudiants, el que ens pot dur al
desprestigi és voler mantenir aquesta identitat omniscient quan els
nostres estudiants poden comprovar, sovint en directe, a través de la
xarxa, les respostes que els oferim. El reconeixement de l’error i de la
ignorància és el punt de partida de l’aprenentatge; també del
professor.
– Busquem suport per als aprenents dels nostres estudiants i de
nosaltres mateixos. Reconèixer que no tenim el monopoli del saber ni
d’ensenyar comporta recórrer de forma sistemàtica a altres fonts de
suport a l’aprenentatge, tant dels estudiants com de nosaltres
mateixos. Per exemple, podem apel·lar a altres professors, famílies
dels nostres alumnes de primària, experts de la comunitat, estudiants
de cursos avançats o, a través de la tecnologia, d’altres països, etc.
Vistes succintament algunes consideracions que poden predisposar-nos a
aprendre ensenyant als nostres alumnes, passem ara a considerar línies
d’actuació que puguin ajudar-nos a incloure aquest principi al llarg de tres
fases –no necessàriament lineals, sinó més aviat recursives– de la nostra
actuació docent.

2. Pre-actiu: preparar les classes aprenent
Les evidències aportades al capítol 3 ens indicaven que aprendre per
ensenyar a altres té un potencial d’aprenentatge major que aprendre per a un
mateix. Revisar els materials, identificar les nostres pròpies llacunes,
organitzar i reformular els continguts i identificar el que és bàsic (distingintho del que és secundari) per poder organitzar la informació amb sentit,
109

convertint-la en coneixement, són activitats que poden explicar el potencial
d’aprenentatge per a un mateix que entranya l’activitat de preparar-se per
ensenyar a altres.
Si, a més, utilitzant formes de docència compartida –a les quals després
farem referència–, preparem les classes en col·laboració amb altres
professors, les possibilitats d’aprendre en aquesta fase pre-activa seran, sens
dubte, molt més grans (Duran i Miquel, 2003).
Atès que aquesta activitat forma part de les tasques quotidianes dels
docents, vegem algunes consideracions que poden ajudar-nos a convertir
aquests espais en temps fèrtils per al nostre propi aprenentatge. A més, partim
del fet que els docents ja preparem les classes de forma habitual, per la qual
cosa subratllarem únicament actuacions addicionals a aquest treball pre-actiu.
2.1. Utilitzar l’estrès positiu de l’audiència
Més enllà de la responsabilitat professional, una de les raons que també
contribueixen al fet que el ensenyants preparem les explicacions és el desig
d’evitar situacions compromeses enfront dels estudiants (com ser preguntats
sobre alguna cosa que no sabem...). D’acord amb el que vam sostenir
anteriorment, hauríem de canviar aquest tipus d’estrès per un altre que també
actuï de forma positiva, motivant-nos a preparar bé les classes. Potser, pensar
que els nostres estudiants han de compartir el sentit de l’organització dels
continguts que els presentem (comprendre el que els expliquem) i tenir les
màximes oportunitats per aprendre tant com sigui possible constitueixin
suficients pressions per sentir-nos estimulats a preparar conscientment les
classes. Com en d’altres activitats socials, un excés d’ansietat resulta negatiu,
però certes taxes d’estrès positiu vers les nostres audiències –els nostres
estudiants– poden actuar com a elements de motivació.
2.2. Ajustar les explicacions i els objectius als coneixements previs
Reconeixent la importància d’oferir la nostra ajuda pedagògica dins de la
ZDP –per tant, una mica més enllà del que els nostres estudiants ja saben–,
resulta crucial realitzar una avaluació inicial abans d’emprendre una unitat
didàctica. Entenem per unitat didàctica una proposta de treball de duració
acotada que organitza un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge
que responen, amb el major grau de concreció, als elements de currículum:
objectius i continguts, metodologia, temporalització i avaluació. Les unitats
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didàctiques –que podem anomenar “temes”, “lliçons...– poden prendre forma
de projectes o combinar metodologies diverses.
Els resultats d’aquesta avaluació inicial haurien de donar-nos pistes per
ajustar els continguts i les activitats plantejades als seus coneixements previs.
Aquest ajustament o la reelaboració de la unitat pot comportar la necessitat
d’afegir nous conceptes, presentar la informació amb altres seqüències,
substituir unes activitats per unes altres...Tots aquests ajustaments permetran
que aprofundim més en els materials d’ensenyar.
Així mateix, l’avaluació inicial és un excel·lent instrument per recollir
interessos dels estudiants en relació amb l’objectiu didàctic que els proposem.
Recollir-los i convertir-los en objectius d’aprenentatge no només millorarà la
motivació dels estudiants, sinó que –com ja hem dit– revertirà en les nostres
pròpies oportunitats d’aprendre, especialment, quan utilitzem metodologies com
els grups d’investigació o els projectes –que hem vist a l’apartat dedicat a l’aprenentatge cooperatiu–, que permeten que els estudiants arribin a l’objectiu
didàctic que els proposem a través de continguts que ells mateixos escullen.
Finalment, les inquietuds o curiositats més complexes o, fins i tot,
allunyades de l’objectiu didàctic proposat poden servir per dissenyar activitats
d’aprofundiment o amplificació que també estiguin clarament situades dins de
la zona de desenvolupament del mateix professor.
2.3. Preparar les explicacions en diferents formats
És obvi que els nostres estudiants, com a aprenents i com cadascú de
nosaltres, tenen diferents estils d’aprenentatge: alguns prefereixen rebre la
informació auditivament (que els la diem), altres visualment (per poder llegirla o veure-la), altres sinestèsicament (per poder-la posar en pràctica), etc. A
més, sabem que hi ha, tal com planteja Howard Gardner (1999), moltes
intel·ligències diferents (musical, cinesicocorporal, logicomatemàtica,
lingüística, espacial, interpersonal, intrapersonal i naturalista), cadascuna de
les quals podrà comprendre millor els continguts si són presentats d’una
determinada manera: narrativa, numèrica, lògica, existencial, estètica, pràctica
o interpersonal.
En aquesta mateixa línia, el Disseny Universal de l’Aprenentatge (CAST,
2008), proposta dirigida a construir aules inclusives on, des de la diversitat,
tots els alumnes tinguin les màximes oportunitats d’aprendre, suggereix la
necessitat d’oferir múltiples formes de representació de la informació. Això
inclou facilitar tres aspectes: 1) la percepció amb opcions diverses (buscant
alternatives a la informació auditiva i visual); 2) el llenguatge i els símbols
(definint lèxic i simbologia o il·lustrant els conceptes claus de manera no
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lingüística); i 3) la comprensió (activant coneixements previs, subratllant
aspectes crítics i les seves relacions per assegurar la seva comprensió i
transferència futura).
El simple repte que, com a professors, pot crear-nos la presentació d’un
concepte bàsic en un altre format diferent de representació (a través d’un
dibuix, d’un so...) pot oferir-nos una bona oportunitat d’aprenentatge.
2.4. Contextualitzar l’explicació, les activitats i els exemples
Utilitzar el coneixement que tenim sobre els nostres estudiants i el seu
entorn ens permet poder contextualitzar les explicacions, ajustant-les a les
seves realitats i interessos. La cerca d’exemples, d’il·lustracions i, sobretot,
d’activitats d’aprenentatge que responguin a les seves realitats engrandirà la
funcionalitat i la utilitat dels aprenentatges (revertint en la motivació) i la seva
autenticitat (influint en la construcció del sentit del que aprenen). A més, pel
que fa al docent, permetrà que incrementi l’aprofundiment de coneixement
aplicat del que es proposi d’ensenyar.
En algunes ocasions, l’ajustament de les activitats i dels continguts a les
necessitats i contextos dels nostres estudiants pot ser una tasca fàcil i n’hi
haurà prou amb què ens interessem per l’entorn social en què viuen. Però, en
altres ocasions, quan treballem, per exemple, amb estudiants de diferents
procedències culturals, això es farà més complex. En aquests casos, podem
recórrer als mateixos estudiants perquè s’apropiïn de la informació que els
facilitem i la concretin en els seus respectius contextos, proposant ells
mateixos activitats o problemes ajustats. El trasllat de les problemàtiques que
pretenem ensenyar a aquests nous contextos, poc coneguts per a nosaltres, ens
oferirà oportunitats d’aprenentatge.

3. Inter-actiu: promoure la bidireccionalitat
per aprendre mentre ensenyem
Així, doncs, les activitats pre-actives o de preparació de la docència
poden oferir oportunitats d’aprenentatge per al professor. Corresponen a allò
que al capítol 3 hem anomenat “aprendre per ensenyar”. Però també hem vist que
ensenyar interactuant, que concerneix el treball que desenvolupem en contacte
amb els estudiants a les aules, encara podria oferir majors oportunitats
d’aprenentatge per al mateix ensenyant si, com sostenia Cortese (2005),
aquesta interacció s’allunyés dels formats transmissius o unidireccionals i
reconegués l’estudiant com a recurs per a l’aprenentatge del docent.
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