
Presentació 

I .a qüestió de la relació entre comunicació i educació no 6s un interrogant 
més enue d'altres que el pedagog es planteja, sinó més aviat una de les seves 
preocupacions fonamentals, La pedagogia tracta de l'home i no és possible 
abordar el problema de la realitat humana al marge dc la comunicaci6. En 
aquest punt estan d'acord totes les tendkncies pedagbgiques actuals, des de la 
cibernktica fins a la teoria crítica passant per les diferents modalitats henne- 
nkutiques. 

Es per aixb que hem volgut dedicar un número monografic a les relacions 
entre aquests dos conceptes. Ara be, tant i'amhit disciplinar de l'educació 
com cl de la comunicació es constitueixen com a realitats multidimensionals 
que poden ésser abordades en una gran diversitat d'aspcctes i amb enfoca- 
ments diferenciats. La impossibilitat d'abastar tots dos camps en la seva tota- 
litat faque els objectius que es planteja aquesta revista siguin necessiuiamcnt 
modestos. D'altra banda, és aquesta mateixa amplitud coi~ceptual la que per- 
met que les aportacions dels articles presentats siguin enriquiridores al ma- 
teix temps que diverses. 

Hem estructurat aquest número en tres seccions diferenciades. En un pri- 
mer bloc trobem tota una skrie d'articles que fan referkncia als aspectes filo- 
sbfics, biolbgics i sociolhgics que palcscn l'educació i la comunicació. Així 
Octavi Fullur ens parla de la "comunicació impossible" entre el docent i el 
discent. Thomas Luckmann aborda el problemadels actes en la vida quotidia- 
na i del seu significat, intentant trobar les claus hermenkutiques que permetin 
accedir al nucli de les relacions socials i comunicatives en cl "món de la 
vida". Anna Pagk.r, per la seva banda, ens ofereix una visi6 de la comunica- 
ció educativa des de l'enfocament hermenkutic comun "llarg esfor$ de com- 
prensió". En una perspectiva biolbgica, Josep M". Asensio analitza la neces- 
sitac dels individus de comunicar-se en tant que l'únic mitja per aconseguir 
els seus objectius. Pcr últim, Joan-Carles Mklich i Mnrius Martínez entenen 
quc la relació avalualiva és u11 procés d'ubjectivació que defineix la intcrac- 
ció antropologica que es producix a I'escola. 



El segon bloc d'articles es centra en Ics relacions comunicatives que es 
produeixen en l'ambit de l'educació no formal. El primer article, escrit per 
Jl~umc Sarramona, es refereix als processos de comunicació que es donen a 
l'ensenyament a dist8ncia. El segon, a C~II-ec de Xavier Ucar, parla del teatre 
com a metodologia de formaciu que permet ampliar els registres comunica- 
tius de les personcs. 

L'últim bloc d'articles analitza la comunicació en I'imhit dels processos 
d'ensenyament-aprenentatge que es producixcn en els contextos escolars. 
L'article de Giiillern Bou tractaels problemes de comunicaci6 docent-discent 
a la llum dels principis psicopedagbgics i en el marc de la Reforma de l'ense- 
nyamrnt. M". 1,lui:su Fcrbra presenta una investigació en la que pretEn vcurc 
la incidkncia del gknere en les iniemlacioris cotnunicatives que s'establei- 
xen en les aules dels ccntres d'ensenyament secundari. Finalment, Antonio 
Gulindo, avalua els intercanvis educatius en relaciú al rrrodel de transmissió 
verbal que aquells utilitzen, dctcctant així errors d'aprenentatge d'alt valor 
comunicatiu. 

Corifiem que aquest número d3Educar contribueixi a il.lurninar un dcbat 
pedaghgic que es produeix no només entre els especialistes univcrsitaris, 
sinó també entre els mestres i proressors que, avui lllés que mai, tenen al seu 
davant cl gran repte de I'kxit de la Reforma cducativa. 
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