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10.2.5.2 Les actituds viàries familiars

Els professors entrevistats expressen gairebé de manera unànime el poc suport que

reben quant a l'educació viària dels infants.

Aquesta manca de suport o contradicció amb el que l'escola i els professors diuen, el

manifesten de maneres diverses:

"... acabes de dir que no han d'anar al davant perquè hi ha una sèrie de raons
i ells pugen al cotxe i van al davant" (escola 5).

"... a vegades el problema que et trobes quan tu estàs lluitant amb això és que
et diuen: oh, és quejo quan vaig amb els meus pares m'ho salto, no? Aleshores
jo personalment és on em trobo una mica sense armes, no?" (escola 6).

"... allò que estàs dient a vegades es contradiu amb el que a nivell familiar fan
no? (...) si estem dient, home, no pugeu davant els nens petits i ara vénen les
mares a recollir-los i llavors el primer que fan és anar allà (es refereix al
davant) " (escola 14).

"...ja sabem que les famílies, n'hi ha moltes que respondran, però n'hi ha
moltes que el que no es fa a l'escola queda per fer. És que hi ha coses que
penses que correspondrien potser tant o més als pares com a l'escola, però no
pots confiar amb això, vull dir que (...) hi haurà molts pares que sí, però potser
els nens que més ho necessiten, doncs el que no es fa a l'escola no es fa"
(escola 15).

Aquestes opinions posen en evidència actituds viàries familiars que els professors

qüestionen. Tot això podria portar a una reflexió més profunda en la qual entrarien les

relacions pares-fills, el perquè de determinades actituds d'uns i altres, com modificar

actituds i relacions. No és, probablement, un aspecte sobre el qual es pugui opinar amb

lleugeresa i poc aporten a tota aquesta situació les actituds fiscalitzadores que a

vegades tenen els professors. Són els pares els qui ho permeten tot? No tenen capacitat

per a fer comprendre als fills els motius pels quals els imposen certes coses? Són

sempre contràries les seves actituds?

En tot cas, sí que queda clar que els mestres no troben, quant a l'educació viària, un

suport familiar. Segurament, això només pot resoldre's amb un debat a fons família-

escola.
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10.2.5.3 La conscienciació de les famílies a partir del treball d'educació
viària dut a terme a l'escola

Alguns dels professors entrevistats, si bé comparteixen les opinions anteriors, creuen

que l'educació viària que es treballa a l'escola també pot incidir en les famílies:

"... oi que heu parlat d'aquest tema, perquè (...) m'està maíxacant (...) Penses
bé, mira potser hem aconseguit alguna cosa, no?" (escola 5).

En aquest sentit el mateix professor afegeix:

"... a nivell d'una gran massa sí que arriba un moment que arriba el missatge a
la família, segur i que amb ells també es van conscienciant més, segur" (escola
5).

Un altre professor explica que la manera d'influir sobre les famílies pel que fa a

educació viària és aportant-hi propostes d'activitats que hagin de fer o comentar-les

amb la família:

"...els nanos, en moltes activitats que feien eren després de reflexió amb els
pares (...) aquestes les hem traslladat a la família, perquè reflexionessin sobre
quin tipus d'actituds tenien, on va el nano, si porta cinturó de seguretat, coses
d'aquestes, eh?" (escola 9)

En qualsevol cas, és interessant adonar-se que els professors són conscients que la seva

feina té uns límits i que ensenyar educació viària és una opció que traspassa les parets

de l'aula i que sense el diàleg escola i família/societat la incidència sobre els alumnes té

límits, però que també a través d'ells hi pot haver una educació que vagi més enllà de

les persones que hi ha a l'aula.
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10.2.6 EDUCACIÓ VIÀRIA I SECUNDÀRIA

L'educació viària ha estat present en el currículum de primària des de l'aparició dels

Programas renovados de la EGB dels anys vuitanta. D'altra banda, de les opinions

dels professors entrevistats es dedueix que si bé l'educació viària no és un aspecte

fonamental dels currículums de cada centre, sí que hi ha consciència de la necessitat

que aparegui en algun moment al llarg de l'escolaritat dels alumnes de primària, ja sigui

perquè el professor ho creu així o perquè el currículum ho prescriu.

És evident, però, que tota aquesta trajectòria pot quedar aturada quan es passa de la

primària a la secundària, ja que en aquesta darrera etapa educativa les disciplines

adquireixen un notable paper.

Alguns professors de primària esmenten la necessitat de l'educació viària a la

secundària. De les opinions recollides, en podem destacar els aspectes següents:

— Les actituds dels adolescents..

— La necessitat de l'educació viària a la secundària.

10.2,6.1 Les actituds dels adolescents

Un dels importants reptes de futur que té l'educació viària és veure de quina manera es

pot fer extensiva als adolescents. Probablement no és fàcil, per la qual cosa fins ara hi

ha hagut molt poques propostes de formació viària en aquesta etapa.

Els motius poden ser molt variats. D'una banda, ja s'ha esmentat que les disciplines

adquireixen en aquesta etapa escolar un paper fonamental. Però, d'altra banda, tampoc

no s'ha sabut com abordar a la secundària aquells temes que tenen interès per a la

formació dels futurs ciutadans, però que no estan inclosos en cap àrea de coneixement.

També caldria pensar en els adolescents, les seves característiques en aquesta etapa, i,

a partir d'això, seleccionar la proposta d'educació viària més adequada, tenint en

compte la necessitat d'autoafirmació que tenen i l'atracció que el risc té per a molts

nois i noies adolescents.
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En aquest sentit, un professor constata aquesta situació dels adolescents:

"...però els nanos de secundària ja són nanos que molts d'ells es desplacen en
motocicletes, que molts d'ells arribaran, en un moment donat a començar a
agafar una motocicleta sense carnet, eh?, que van de paquets moltes vegades i
acaben incomplint, que surten els vespres, etc. Jo crec que és una població, en
aquest cas, de molt de risc i, en certa manera, a vegades la més inconscient,
«o? "(escola 9).

Més endavant afegeix:

"... estem en una edat en què, bé, a part de la situació conflictiva que es pugui
donar a nivell de caràcter, també hi ha una situació en què el nano utilitza
moltes vegades el vehicle, com altres símbols, que no com a eina de transport"
(escola 9).

Probablement les opinions d'aquest professor defineixen força bé una etapa i una

manera de ser o d'estar dels adolescents. Per això, plantejar-se l'educació viària a

l'adolescència requereix tenir en compte amb quina actitud podran acollir els alumnes

els coneixements que han d'aprendre.

10.2.6.2 La necessitat de l'educació viària a la secundària

Els aspectes que s'han comentat fins ara no plantegen per als professors de primària

cap dubte sobre si a la secundària cal ensenyar o no educació viària. Tots ells afirmen

que és necessari que a la secundària es treballin coneixements viaris de manera

intencionada. Un professor ho sintetitza molt clarament:

"... a veure, la majoria de gent de secundària i, donat que els centres es troben
moltes vegades fora de la localitat, obliga a molts nanos d'aquests a
desplaçar-se. A vegades, conforme van creixent en edat es van desplaçant per
medis propis" (escola 9).
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El fet que ha constatat aquest professor és molt real a tot Catalunya, ja que la

generalització del Pla de Reforma de l'educació obligatòria ha suposat que els instituts

de secundària es localitzin en poblacions grans on han d'acudir obligatòriament els nois

i les noies fins a 16 anys. D'altra banda, els instituts d'ensenyament secundari

acostumen a estar als afores de la població. El desplaçament mitjançant transport

escolar o bé per mitjans propis és habitual. Per això molts alumnes de secundària són,

com s'ha assenyalat, "conductors" o "van de paquet".

Els comentaris dels professors són, doncs, unànimes:

"...aquestes edats de secundària són edats que s'hauria de treballar aquest
tema, perquè és molt necessari" (escola 12).

" ...no s'acaba a la primària, ha de continuar" (escola 14).

Les opinions anteriors deixen clara la necessitat de l'educació viària, si bé no indiquen

els motius concrets de la pretesa necessitat.

Un dels professors valora positivament el fet que aquesta formació viària es faci en

grup:

"...s'ha d'aprofitar que allà s'hi troben tots reunits, tots aplegats, que no es
troben en un altre lloc, no?" (escola 12).

Aquesta constatació és interessant ja que valora el fet que a la secundària s'hi trobin

tots els estudiants fins a 16 anys i, d'altra banda, que el comportament viari implica

reflexió i aquesta és convenient que es faci entre un grup d'iguals on determinades

actituds més extremistes puguin ser exposades, debatudes i contrastades per altres

estudiants, la qual cosa té una transcendència diferent que si la informació circula

només des de l'adult (família, professor, autoescola, etc.) cap a l'adolescent.

També és important destacar l'opinió que un professor expressa sobre què cal ensenyar

d'educació viària als adolescents:

"...i la majoria de la població de risc en aquests moments és la que comença a
sortir a partir del 18 anys, eh? A partir d'ara jo crec que una formació en
aquest sentit i formar conductors, perquè aquí estem formant conductors o
vianants per anar en bicicleta o a peu" (escola 9).
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La seva aposta és clara, la de formar conductors. Segurament, aquest és un aspecte

discutible, però en absolut no pot oblidar-se sobretot si es té en compte, com ja s'ha

indicat, que a la secundària hi ha tota la població escolar. Qualsevol proposta

d'educació viària per a la secundària ha de plantejar-se aquesta formació com a

conductors, tenint en compte que majoritàriament esdevindran conductors al cap de

pocs anys.

, Anàlisi de les opinions de
la transversalitat

Una de les aportacions que la Reforma ha fet al currículum és l'aparició dels eixos

transversals, entesos com aquells temes que a causa de la transcendència i rellevància

que se'ls atribueix han de formar part del procés d'ensenyament i aprenentatge.

Les entrevistes realitzades als professors sobre el Programa d'Educació Viària del

RACC també han suposat recaptar informació sobre els eixos transversals i valorar així

quin és el grau de coneixement del professorat sobre la idea de transversalitat, així com

veure de quina manera les escoles s'organitzen per a treballar els eixos transversals

amb els seus alumnes.

Els aspectes que en les entrevistes amb els professors fan referència als eixos

transversals queden recollits en l'annex 8. La informació obtinguda es pot analitzar i

valorar des dels punts de vista següents:

— Coneixement i importància dels eixos transversals.

— Tractament dels eixos transversals de forma monogràfica: festes, setmanes

culturals, campanyes...

— Tractament dels eixos transversals vinculant-los a àrees o a situacions concretes

d'aula.

— Interès dels alumnes cap als eixos transversals.

— Dificultats per a treballar els eixos transversals.
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10.3.1 CONEIXEMENT I IMPORTÀNCIA DELS EIXOS TRANSVERSALS

La totalitat dels professors entrevistats coneixen perfectament l'existència dels eixos

transversals com una part integrant del currículum. També, majoritàriament, fan

referència al fet que en el seu centre es treballen els eixos transversals de formes

diverses, tal com veurem més endavant.

Per tant, podem afirmar que la proposta sobre els eixos transversals aportada per la

Reforma ha tingut una total acceptació i no hi ha cap dubte sobre l'oportunitat de

treballar-los. És més, els comentaris són del tot favorables:

" ...penso que sí que s'han d'anar fent, més que res perquè són coses també del
món" (escola 3).

"...són temes clau" (escola 6).

"... ningú no dubta que realment serveixen o que s'hagin defer" (escola 7).

El fet que en el currículum hagin aparegut els eixos transversals com a conjunt de

temes que cal treballar separadament de les diferents àrees de coneixement, suposa una

dificultat important i és que els professors els entenen com a aspectes que han de tenir

un tractament individualitzat i diferenciat de la resta d'àrees curriculars. Això implica

que es produeixi un excessiu atapeïment dels programes:

"...el problema que veiem a l'escola actual és que s'han d'introduir molts
aspectes que quan nosaltres anàvem a l'escola no hi eren (...) el problema és
incorporar a nivell de temps dins el programa ja tan atapeït, aquests tipus
d'activitats" (escola 3).

" ...no podem fer de tota l'escola, tenim molta feina" (escola 12).
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Alguns dels professors evidencien situacions que són habituals, en el sentit que

acostuma a recaure massa sovint la responsabilitat de tractar determinats temes

d'interès social a l'escola. Efectivament, es considera que l'escola ha d'acollir les

situacions de conflicte que es produeixen en la societat i que, a més, ha de dur a terme

un treball de prevenció per tal de resoldre allò que la societat no pot, en molts casos,

solucionar. Això fa que els professors se sentin gairebé amenaçats:

"...quan sents per la tele: es crea un programa d'educació viària i es
plantejarà perquè es treballi a les escoles, ja se 'ns posen els pèls de punta
perquè en molts casos no tenim temps" (escola 3).

Sense negar, doncs, l'interès per determinades temàtiques, els professors es troben que

han de seguir la programació de cada una de les àrees i a més treballar els eixos

transversals i aquesta doble programació a alguns dels professors els resulta difícil

d'encaixar. Cal reiterar, novament, que el currículum de la Reforma ha deixat passar

una bona ocasió per a donar un contingut nou i interessant al currículum de Ciències

Socials, ja que estudiar els problemes del món seria la manera més idònia de tractar

aquesta àrea.

Els professors, però, accepten la realitat que els presenta el currículum i solament el

professor d'un centre manifesta que els temes anomenats transversals haurien de

treballar-se a classe dins el conekement social:

"...això és currículum (es refereix als eixos transversals). Es currículum
totalment. Nosaltres ho considerem currículum... I tant! i bastant més
important que I'altre currículum" (escola 9).

La resta dels professors, si bé reconeixen, com ja s'ha dit, la importància dels eixos

transversals per a l'educació dels alumnes, en cap cas arriben a formular de manera tan

explícita una afirmació com l'anterior. Es mouen en el terreny de, per una banda,

desenvolupar el currículum de les diferents àrees i, per altra banda, anar introduint els

eixos transversals de maneres diverses, tal com veurem en els propers apartats.

En plantejar els motius pels quals cal treballar els eixos transversals, els professors

relacionen de seguida aquests continguts amb l'aprenentatge de valors i actituds, ja que

creuen que és a partir d'aquests temes quan veritablement poden ensenyar-los:
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"...és important conèixer (...) no a nivell de concepte, sinó a nivell molt
actitudinal (...) han de conèixer com comportar-se... Quan treballàvem tot això
del consum vam veure moltes coses (...) com treballaven els nens i el que feien
i com han de sobreviure en altres països i llavors ells se n 'adonaven una mica
que la seva realitat no és l'única. És una mica tractar de veure altres punts de
vista, no tant fets i conceptes, sinó que més a nivell (...) actitudinal i aprenen
altres coses" (escola 1).

Idees com "reflexió", "veure la realitat de les coses", "és el que es viu cada dia"...

són les esmentades contínuament pels professors. Això indica com valoren els eixos

transversals els professors:

"...aquestes coses a aquests nens, en aquestes edats, els agraden i llavors ells
mateixos reflexionen amb la seva pròpia vida" (escola 11).

Si bé entre els professors consultats no hi ha opinions explícites referents als continguts

propis de cada àrea, es pot pensar que no són ni elements de reflexió ni aspectes

relacionats amb la vida quotidiana dels alumnes. Aquesta constatació la fa de manera

molt gràfica un professor:

"...els servirà més això que saber els rius de Catalunya, perquè els rius de
Catalunya sempre els poden trobar en un llibre (...) Em sembla que és més
pràctic això que no aprendre una lliçó de ciències socials, que d'aquí a dos
dies no se 'n recorden, que tot és important, no?, però molts d'aquests nens no
continuaran estudiant, però continuaran vivint" (escola 11).

10.3.2 TRACTAMENT DELS EIXOS TRANSVERSALS DE FORMA
MONOGRÀFICA: FESTES, SETMANES CULTURALS, CAMPANYES...

Recentment les diferents campanyes que institucions públiques i privades (Generalitat,

ajuntaments, ONG...) han emprès tenen un important ressò a l'escola. Aquesta és una

manera de treballar els eixos transversals, segons els professors.
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En les entrevistes als professors han aparegut les situacions següents:

H Tractament dels eixos transversals a partir de campanyes:

Probablement una de les campanyes que més ressò ha tingut a l'escola és l'educació

per la pau i la solidaritat. Això ha estat possible perquè una ONG (Intermón) ha

preparat materials abundants i detallats que han donat a conèixer a les escoles.

Aquests materials incorporen una seqüenciació i un tractament diversificat per als

diferents cursos.

Altres propostes de diferents entitats també han permès als professors endegar

campanyes a l'escola. Així, l'ajuda a Bosnia, al poble saharaui, etc. han estat el punt

de partida perquè a les escoles es treballés un eix transversal: F educació per la pau i

la solidaritat. Cal indicar, també, que aquest eix transversal es treballa en molts

casos durant les setmanes properes a les festes de Nadal.

• Tractament dels eixos transversals a partir de setmanes culturals:

Una modalitat que els centres utilitzen per a treballar els eixos transversals és a

partir de les anomenades setmanes culturals. L'origen d'aquestes setmanes dins

l'ensenyament obligatori se situa en les que es feien als instituts d'ensenyament

secundari, que concentraven en una mateixa setmana activitats que es duien a terme

tant dins com fora del centre. Hi cabia tot: des d'estades a la neu fins a cursos de

cuina, passant per viatges d'estudis. Acostumava a coincidir pels volts de les festes

de Carnestoltes.

En algunes escoles de primària també s'ha implantat aquesta idea, tot i que més que

un seguit d'activitats diferents acostumen a fer-se, més aviat, activitats a l'entorn

d'un tema:

"...per Sant Jordi farem una setmana cultural, cada any la fem (...) treballem
un eix transversal (...) Aquest any fem consum i medi ambient (...) Tota
l'escola (...) Després l'últim dia fem una mica de posada en comú, una
exposició de la feina que han fet els diferents grups, ho obrim als pares perquè
vinguin i donin un cop d'ull" (escola 10).
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B Tractament dels eixos transversals a partir de festes:

Es tracta d'una modalitat de la proposta anterior. Al llarg del curs escolar cada

classe i cada professor van fent activitats relacionades amb un eix transversal que

prèviament s'ha decidit i en l'àrea o les àrees que cada professor escull. Finalment,

es conflueix en un dia de festa en què es realitzen activitats conjuntes sobre la

temàtica de l'eix transversal seleccionat, s'exposen els treballs fets, s'obre l'escola a

les famílies, etc.

Què tenen en comú totes aquestes propostes de tractament dels eixos transversals? La

primera cosa que cal esmentar és que els professors han trobat una manera de donar

sortida a les propostes de l'Administració educativa per a tractar els eixos transversals.

Davant d'uns eixos transversals que tothom ha de fer, es busca un tractament

monogràfic d'un d'ells i així es compleix el que disposa el currículum prescrit.

S'oblida, doncs, la idea de transversalitat i l'educació viària passa a tenir un tractament

disciplinari.

Un segon aspecte que cal tenir en compte és que aquestes propostes de tractament dels

eixos transversals no són solucions individuals per part de cada professor sinó que hi

ha un tractament de centre. Efectivament, el conjunt de professors és el que selecciona

la temàtica que s'ha de treballar i els diferents punts de vista des dels quals cadascú

enfocarà les activitats amb els seus alumnes:

"... en general aquestes festes de la pau i tot això es treballa per tot el centre"
(escola 1).

"...el que passa és que com a tradició es fa (...) un tema, com a mínim (...)
com una mena d'eix transversal (...) o un tema unitari (...) Aquest any tenim el
de la higiene. Com a plantejament general d'escola hem agafat el de la
higiene, perquè sobretot és que hi ha nanos amb molts problemes" (escola 3).

Un tercer aspecte que cal considerar és que en aquest tractament dels eixos

transversals participen també les famílies dels alumnes, ja sigui visitant els materials

exposats a les aules o bé participant en activitats pensades intencionadament per a les

famílies:

"...farem xerrades per a pares, es treballarà també amb els pares (...) és la
manera de veure com ho enfoquem tota l'escola junts " (escola 3).
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Un darrer aspecte que cal esmentar és que els professors veuen que prendre decisions

comunes per al tractament d'un eix transversal, és una manera senzilla d'elaborar un

projecte entre tots, tenir-lo lligat i, normalment, escriure'l. Aquest projecte, a més, és

real i innovador, tothom el segueix amb interès i hi ha satisfacció pels resultats

aconseguits.

Tots aquests aspectes són interessants, sobretot si es té en compte la demanda que s'ha

fet des de l'Administració educativa en el sentit que cada centre elabori el seu propi

Projecte Curricular referent a cada àrea. Aquesta feina sovint ha estat llarga i feixuga, a

causa de la manca de tradició de treball en comú entre els professors. En moltes

ocasions els era difícil trobar temps per reunir-se i buscar la manera d'iniciar el procés:

"...sí, el veig una mica lligat (es refereix a l'eix transversal sobre la salut)

perquè el fem tothom" (escola 10).

Probablement el fet de treballar conjuntament un eix transversal, com que es tracta

d'un aspecte concret i tangible, permet als professors acostar-se de forma més simple a

un procés de treball participatiu endegat a partir del currículum de la Reforma.

D'aquesta manera els professors han de seleccionar, seqüenciar i programar activitats,

fer-les, valorar-les, pensar en la possible participació de les famílies, etc. Tot això

permet trencar la rutina del treball de cadascú i començar a valorar les moltes

possibilitats del treball en comú. El Projecte Curricular deixa de ser un tràmit

burocràtic promogut per la Inspecció i d'obligat compliment per part de cada centre, i

passar a ser un treball projectat per tots els professors, amb un compromís de

realització i una valoració posterior dels resultats obtinguts.

10.3.3 TRACTAMENT DELS EIXOS TRANSVERSALS VINCULANT-LOS A
ÀREES O A SITUACIONS CONCRETES D'AULA

Una altra manera de tractar els eixos transversals és vinculant-los a les àrees. En

realitat, d'acord amb el que els professors manifesten, no hi ha gaire tradició en aquest

sentit, excepte en algun eix transversal com l'educació mediambiental que,

probablement per l'impacte social que aquest tema té, està més integrat i des de fa

temps a l'àrea de Coneixement del Medi Natural:
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"...també dins de l'assignatura intentes treballar... perquè jo ara
particularment estic fent aquest tema de socials dels espais naturals de
Catalunya i, a part que aprenem tots els espais naturals, quins animals i quina
fauna i flora tenen, també intento treballar allò de les normes bàsiques per a
anar al bosc" (escola 1).

Les sessions de tutoria o de dinàmica de grups, tal com l'anomenen en un centre, són

una altra ocasió per a tractar els eixos transversals. Hi apareixen determinats temes de

manera més o menys induïda pel professor, se'n parla a la classe i sovint s'intenta

derivar-los cap a alguna àrea concreta:

"... nosaltres normalment encetem algun eix transversal a les hores de tutoria
(...) el que fem és demanar als nanos què en saben, què els agradaria saber i
què n'han sentit a parlar, que et diguin coses (...) a partir d'aquí, a vegades
continuem una mica les sessions a tutoria i després ho intentem lligar amb
l'àrea de Coneixement del Medi Natural o Social, depèn de l'eix" (escola 10).

"...la dinàmica de grups (...) és el punt d'origen, no?, des d'on parteix,
després (...) s'acaba d'incidir en les ciències socials i ciències naturals"
(escola 6).

Un professor indica que a partir de la reflexió diària que fan cada matí (es tracta d'una

escola religiosa en la qual hi ha establerta aquesta pràctica), van apareixent eixos

transversals:

"...és que moltes vegades, encara que no te n 'adonis, surt. A nivell de la pau,
ja et dic, és que aquí és una escola religiosa, per tant comencem el dia a partir
d'un calendari que és una reflexió que hi ha de tot, pot ser sobre el medi
ambient, el respecte a la natura, el respecte a l'altre, el respecte al material
escolar. Clar aquí cada dia hi ha una sèrie de valors que entrarien dins
d'aquests eixos transversals, que es treballen sistemàticament" (escola 5).

Un altre cas que cal destacar de les entrevistes realitzades i que es diferencia de la resta

és el d'un professor d'Educació Física que ha elaborat el programa de la seva àrea

incloent-hi el tractament dels eixos transversals. Ho justifica dient que com que són

temàtiques transversals s'han de tractar des de les diverses àrees. Aquesta posició

significa, tal com diu el professor entrevistat:

"...és una mica una visió 'x' de l'eix transversal, com podria tenir un mestre de
socials" (escola 4).
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Val a dir que aquesta presa de posició unilateral per part d'aquest professor ha suposat

un cert desgavell dins el mateix centre, com ja s'ha indicat anteriorment, a causa dels

recels que s'han produït per part de la resta dels professors que interpreten que

determinades parcel·les del currículum són patrimoni d'unes àrees concretes.

Probablement consideren que l'educació física és una activitat que implica moviment a

l'aire lliure i no pas un treball a l'aula a partir de fitxes, tal com ha fet el professor per

tal de tractar els eixos transversals.

10.3.4 INTERÈS DELS ALUMNES CAP ALS EIXOS TRANSVERSALS

Els eixos transversals són, com ja s'ha exposat, aspectes que tots els professors

consideren importants de tractar. Però, què en pensen els alumnes?

Els professors entrevistats destaquen l'interès que aquests temes generen en els

alumnes:

"... totes aquestes activitats són molt maques (...) els nens mostren molt interès
i que els agradi venir a l'escola (...) i trobo que és molt agradable per als nens
(...) això sí que n 'estem molt convençuts, és molt més maco això (...) quefer els
triangles i els quadrats sense cap mena de relació, no?, però és complicat"
(escola 3).

"... / que està clar que als nens els agrada tot això més que les altres coses i
que els queda i val més fer aquestes activitats " (escola 15).

Segurament aquest interès pels eixos transversals ve donat perquè són temes que

generen un fort debat social, per la qual cosa n'han sentit a parlar i en tenen una certa

opinió. D'altra banda, són temàtiques molt properes als alumnes. Com diu un

professor:

"...són temes quotidians (...) no sé, poso un exemple, últimament al menjador
teníem, no baralles, però sí que si no menjo, que si tal... Bé, doncs, vam fer
una reflexió, què passava amb el menjar, què era el menjador d'una escola, no
podia ser el menjador de casa, o sigui, a partir d'aquí es tracten temes...
l'important que era fer una bona dieta" (escola 6).
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A partir d'un fet com aquest, va ser possible treballar l'eix transversal d'educació per

la salut.

L'interès dels alumnes pot estar relacionat, a més a més, amb aquest entusiasme que els

professors manifesten a l'hora de treballar els eixos transversals. Si com abans s'ha

esmentat, és un projecte de treball en comú dels professors, on posen en joc molts

recursos i la pròpia creativitat, és evident que els alumnes se senten molt més motivats

pel treball.

10.3.5 DIFICULTATS PER A TREBALLAR ELS EIXOS TRANSVERSALS

El principal problema que els professors destaquen quant al tractament dels eixos

transversals, com ja s'ha dit, és que treballar-los indica esmerçar-hi un temps que va en

detriment del que necessiten per a desenvolupar els currículums de cada una de les

àrees.

D'altra banda, alguns professors també interpreten com un problema el fet que els

eixos transversals apareguin poc o gens en els llibres de text:

"...suposo que depèn molt del llibre de text i de com està tractat i de cara als
de Vicens Vives que és el que tenim a l'escola (...) és pobre, és pobre" (escola

1)-

"... no, em sembla que no (es refereix a la presència dels eixos transversals als
llibres de text). No sé si els nous" (escola 13).

A causa de la forta implantació dels llibres de text en la major part dels centres, la

inclusió en aquests llibres dels eixos transversals asseguraria, probablement, que

tinguessin una presència més gran a l'escola, però és possible que això fes perdre el

sentit que en molts centres se'ls dóna: tractar-los com un treball en comú de tots els

professors a partir del qual poden entusiasmar els alumnes.
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10.4» Recapitulació

En aquest capítol s'han analitzat les opinions recollides en les entrevistes en profunditat

efectuades a quinze professors dels cicles mitjà i superior d'educació primària.

Les valoracions s'agrupen en tres blocs. En el primer s'exposen les que fan referència a

les activitats d'educació viària incloses en les propostes de la Guàrdia Urbana i les

policies locals. Aquestes propostes fa anys que arriben a les escoles i sovint els mestres

les segueixen, alguns de manera una mica rutinària. D'altres ho fan perquè consideren

que és una oferta diferent i suggeridora per a treballar l'educació viària, tot i manifestar

que en algunes propostes l'oferta és excessivament acadèmica.

En el segon bloc d'aquest capítol s'analitza la visió que els professors tenen de

l'educació viària com a contingut inclòs en el currículum. Si bé, en general, consideren

la necessitat d'ensenyar educació viària atesa la mobilitat pròpia d'aquest final de segle,

no sempre hi ha el convenciment que aquests coneixements viaris que es pretenen

ensenyar als infants i joves es transformaran en actituds, en maneres de ser i d'actuar.

Així mateix, creuen que bona part d'aquesta disíunció entre coneixements i actituds ve

donada per una excessiva manca de conscienciació que els nois i les noies viuen en

l'àmbit familiar i a la falta de continuïtat entre l'educació viària que s'ensenya a

primària i la inexistència, sovint, d'aquests ensenyaments a l'educació secundària.

També s'ha analitzat en aquest segon bloc la vinculació que els professors fan de

l'educació viària a les diferents àrees curriculars. Majoritàriament és l'àrea de Ciències

Socials la que es considera que ha de recollir l'ensenyament de coneixements viaris.

Però, en general, aquests es treballen si tenen una presència real i explícita en els llibres

de text dels alumnes. Si no és així, el tractament de temes viaris es fa, segons els

professors, des d'un punt de vista pràctic, donant indicacions als alumnes quan es fan

sortides i visites fora del recinte escolar.
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En general, els professors consideren que no han rebut formació idònia durant els seus

estudis per a tractar temes viaris, però no creuen que això sigui una mancança ja que

els han adquirit durant la seva formació com a conductors i amb això en tenen prou.

L'única cosa que troben a faltar són recursos que els permetin treballar l'educació

viària de forma creativa. Tampoc indiquen que manquin materials idonis, però això no

assegura que els professors els utilitzin.

El tercer bloc del capítol analitza les opinions dels professors respecte del concepte de

transversalitat, una de les aportacions recents que hi ha en el currículum. El professorat

no qüestiona la importància dels eixos transversals, però considera difícil treballar-los

quan cada una de les àrees té una programació àmplia que sovint es fa inabastable.

No es pot dir que hi hagi una visió clara de la idea de transversalitat, ni respecte de

l'educació viària ni dels altres eixos transversals, sinó que aquests temes passen a

considerar-se, majoritàriament, com un afegit a la programació de la resta de les àrees

o bé se'ls dóna un tractament diferent a partir de festes d'escola, campanyes, setmanes

culturals, etc. Malgrat aquest tractament puntual, els mestres creuen que els eixos

transversals interessen molt als alumnes, ja que tracten problemàtiques properes a ells i

molt vives i presents en la societat.
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Deixo endarrera somnis
i vanes esperances
per poder estimar totes
les coses que retrobo
cada matí, quan surto
de casa ! tinc encara
la pell tan neta i fresca
que tot em meravella.

Miquel Martí i Pol
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11.1. Conclusions a l'entorn del plantejament teòric i
del disseny metodològic de ia recerca

La recerca té un referent epistemològic relacionat amb el camp de la Geografia i el de

la Didàctica de les Ciències Socials.

Des de la Geografia es planteja l'estudi d'un fet quotidià, la mobilitat, conseqüència

d'un model urbà, la ciutat funcional i difusa, generada als països desenvolupats al llarg

de la segona meitat del segle XX. Aquest fenomen té una important transcendència des

del punt de vista urbanístic, però també des del punt de vista individual i social, ja que

genera unes determinades interrelacions entre les persones i l'espai. S'ha qüestionat

aquest model de ciutat que provoca uns costos econòmics, ambientals i socials que fan

necessari pensar en un model urbà alternatiu, el de la ciutat compacta i diversa, que ha

de desenvolupar-se dins els límits de la sostenibilitat.

Des de la Didàctica de les Ciències Socials s'ha plantejat la manera com es tracta a

l'aula l'estudi de la mobilitat, ja que és un fenomen del qual tots els nens i totes les

nenes en tenen una experiència directa. Per això cal ajudar els alumnes a comprendre i

a interrelacionar els diferents elements que intervenen en la mobilitat. També es tracta

d'aproximar els continguts als fets que viuen quotidianament els alumes, a fi de

mostrar-los que el que s'ensenya i s'aprèn a l'escola serveix per a entendre i explicar el

que succeeix al món.

D'altra banda, el tema de la mobilitat permet aprofundir en un aspecte que s'ha

incorporat recentment a les propostes curriculars avui vigents i que té àmplies

repercussions en la Didàctica de les Ciències Socials. Es tracta de la transversalitat de

la qual cal impregnar les diferents àrees. Així, doncs, a partir de l'anàlisi i la reflexió

sobre quin és el tractament que des de la pràctica els mestres atorguen a un dels eixos

transversals, l'educació viària, es pot conèixer i aprofundir sobre què succeeix en la

seva incorporació a les aules.

Relacionar el referent geogràfic i el de la Didàctica de les Ciències Socials, si bé

presenta una certa complexitat, permet conèixer amb profunditat què passa a les aules i

analitzar el pensament del professor, que és el que en definitiva determina les decisions

que aquest pren i la seva actuació.

658



Conclusions finals i suggeriments

Una vegada situada la recerca en aquests dos camps epistemològics, ha estat necessari

definir el context propi d'aquest estudi i el mètode a partir del qual calia obtenir

informació. Com ja s'ha indicat, el treball ha partit d'una demanda de valoració d'una

proposta educativa sobre educació viària. El punt de partida era, doncs, una situació

provinent de la pràctica educativa que farà possible la reflexió sobre diferents aspectes

relacionats amb la manera com es vinculen els conekements viaris a la quotidianitat de

l'aula i els motius pels quals els professors decideixen tractar-los.

Aquest conjunt d'elements i la seva interrelació permeten una aproximació reflexiva

sobre què succeeix en la pràctica. Es tracta, doncs, d'una recerca vinculada a la

pràctica i que té l'ambició de proporcionar elements que dinamitzin les aules i la

pràctica dels professors.

Totes aquestes consideracions permeten afirmar el següent:

• La importància que té la pràctica en una recerca centrada en la Didàctica de les

Ciències Socials, ja que és a partir de situacions concretes d'aula que és possible la

reflexió. Aquesta pràctica s'ha d'entendre com allò que veritablement succeeix a

l'aula, però també a partir de les decisions que prenen els professors per a dissenyar

el que es fa a l'aula i per a actuar d'una determinada manera. En aquest treball, la

validació d'una proposta educativa sobre educació viària permet la reflexió sobre el

que passa a l'aula i sobre quins elements tenen en compte els professors a l'hora de

prendre decisions.

* La utilització d'un paradigma interpretatiu i crític, defugint posicions únicament

descriptives, ja que es tracta més de conèixer el perquè es plantegen determinades

propostes educatives, en aquests cas d'educació viària, quines conseqüències tenen i

què caldrà modificar per tal que el treball a l'aula sigui motivador i suggeridor per

als alumnes i els ajudi a configurar una manera pròpia de pensar i actuar en

coherència.
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L'interès que té investigar aspectes que permetin completar o contrastar dades o

idees relacionades amb el nucli central d'una recerca, ja que possibilita eixamplar la

visió sobre un fet parcial. En el treball, analitzar el tractament de l'educació viària,

les diferents possibilitats que té i els motius pels quals aquests coneixements són

presents a l'aula ha permès situar la validació d'una proposta educativa en un

context molt més ampli.

La necessitat de basar els treballs de recerca en Didàctica de les Ciències Socials en

mètodes d'anàlisi i instruments per a l'obtenció d'informació que facilitin la reflexió

a partir d'una objectivació i sistematització de les dades recollides. En el treball, la

utilització del mètode descriptivoquantitatiu i del mètode qualitatiu ha permès una

aproximació força documentada a la realitat de l'educació viària i als models de

tractament de la transversalitat en l'ensenyament primari.

11 «2. Conclusions a l'entorn de la impletnentació de la
transversalitat en el currículum i les difkultafs
que origina en lo pràctica

Si bé des dels inicis del treball s'ha parlat de la mobilitat com a fet rellevant que hauria

de ser objecte d'estudi a l'escola, les opinions dels professors reflecteixen que no hi ha

un tractament explícit d'aquest fenomen social en el currículum d'educació primària,

solament hi ha una aproximació a partir d'un dels ekos transversals, el de l'educació

viària, que ha estat el fil conductor d'aquest treball. Les opinions expressades sobre

educació viària són les que han permès aproximar-se a la idea de transversalitat i

disciplinarietat en el marc de la didàctica de les Ciències Socials
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Els professors consultats coneixen l'existència dels eixos transversals i de l'educació

viària en concret, i no refusen el seu tractament a l'aula, si bé esmenten algunes

dificultats que de vegades no permeten la implementació d'aquests continguts. Un dels

aspectes al qual fan referència és la manca d'inclusió de coneixements viaris en els

llibres de text, ja que és el punt de referència que majoritàriament es pren a l'hora de

decidir quins són els temes que el professor ensenya i els alumnes aprenen. També es fa

esment del gran pes que tenen els continguts disciplinaris de les àrees, fins al punt de

no deixar temps per a tractar a l'aula els temes anomenats transversals.

Aquestes consideracions permeten establir cinc situacions sobre el tractament de

l'educació viària a les aules que queden reflectides en l'esquema següent.

. • - , SMPLEMEMÏACi© OE L'EDUCACIÓ ¥3ÀÏ!in

TraeïQment no explicit

Tractament pontwaï
"• i

Trocîamenî dlsdplînari

-t

Tema social reUeVetnf

Eix estrueïürítdoF de
l'ensenyament i «tprenétit«g.e

« Currículum ocult (visites, excursions...)

• Complement del currículum

• Activitats extracurriculars (programes
externs, setmanes culturals, ...)

• Seqüència i activitats organitzades

• Descontextualització de la resta de la
programació

• Tema integrat del currículum d'una àrea

* Promoure actituds crítiques

• Vertebrad© del currículum al voltant de
l'educació viària i altres eixos
transversals

Aquestes cinc situacions no poden considerar-se excloents, en el sentit que solament es

pot pertànyer a un nivell, sinó que és freqüent que es produeixin situacions intermèdies.

No es tracta tant de quantificar el nombre de situacions sinó de contrastar les que es

donen en el tractament de l'educació viària a les aules i que cal tenir en compte a l'hora

de fer noves propostes.
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Com es pot veure, es parteix de la base que l'educació viària té sempre un tractament a

l'aula, tot i que aquest no es faci de forma conscient o intencionada per part del

professor, per això s'ha inclòs com a currículum ocult. Són freqüents les respostes que

indiquen no haver treballat coneixements viaris, però en canvi afirmen que han donat

indicacions als alumnes a l'hora de sortir de l'escola per a fer activitats diverses

(esport, visites, excursions...). L'educació viària és considerada com un conjunt de

pautes o normes que s'han de comunicar als alumnes per tal de prevenir possibles

situacions de risc quan es fan activitats fora del recinte escolar. Es tracta, simplement,

de transmetre uns comportaments viaris.

La segona situació és la que s'ha anomenat tractament puntual. En aquest grup caldria

incloure una bona part dels professors entrevistats en aquesta recerca que sabien que

l'educació viària és un element prescrit en el currículum. Per això, en aquesta opció

que prenen els professors i les escoles, l'educació viària es treballa a partir d'unes

activitats puntuals realitzades per persones externes que acudeixen a l'escola per a

impartir de forma específica coneixements viaris. S'inclouen aquí els programes

d'educació viària que institucions públiques com la Guàrdia Urbana i les policies locals

o institucions civils com el RACC duen a terme a les escoles de Catalunya. L'educació

viària és considerada, en aquest model, com un complement dels coneixements que es

treballen a l'aula sense cap relació, o amb una relació mínima, amb els continguts

disciplinaris inclosos en cada una de les àrees. La intenció és complir la prescripció que

el currículum fa respecte de l'educació viària considerada com un eix transversal.

El tercer model és atorgar a l'educació viària un tractament disciplinari. Els professors

que opten per aquesta via tenen plena consciència que el currículum prescriu tractar

l'educació viària i que són ells els qui han d'assumir aquesta formació. D'acord amb

això, és necessari establir una seqüència sobre què cal ensenyar i dissenyar unes

activitats que molt sovint es realitzen de forma descontextualitzada de la resta de les

programacions. Per això s'indica que l'educació viària té un tractament disciplinari,

perquè no acostuma a relacionar-se amb les altres àrees curriculars.
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El quart model d'implementació de l'educació viària és el que proposa tractar-la com

un tema social rellevant. En realitat, aquesta opció, que és molt minoritària, és la que

considera la mobilitat com un tema que ha d'estar present a les aules atesa la seva

transcendència social. Això significa que és necessari planificar l'estudi de temes de

rellevància social com a objecte de coneixement i aprenentatge a l'escola. Segons

aquesta proposta, no es tracta d'impregnar el currículum d'uns temes relacionats amb

l'educació viària sinó de dur a terme una veritable transformació curricular que permeti

als alumnes fer ús d'informacions diverses, analitzar-les i valorar-les, contrastar-les,

buscar-hi la racionalitat i així poder actuar de forma coherent.

Finalment, la darrera proposta per a la implementació de l'educació viària és

considerar-la com una línia estructuradora de les diferents àrees. Això implica elaborar

propostes curriculars vertebrades a l'entorn dels continguts considerats transversals.

Aquesta opció es pot interpretar com la que es promou des del currículum prescrit,

atès que aquest indica que la transversalitat haurà d'integrar el currículum de les àrees.

No hi ha pràcticament cap proposta elaborada seguint aquesta opció. Des dels equips

de professors és difícil que optin per aquest model a causa de les dificultats que genera

el disseny de propostes curriculars. Tampoc no hi ha propostes en aquest sentit des de

les editorials dedicades als llibres de text. Cal pensar que el pes que tradicionalment

han tingut les àrees curriculars fa difícil que des dels textos escolars es proposin

opcions més innovadores.

Les consideracions anteriors permeten afirmar que:

B L'educació viària té una presència limitada en la pràctica quotidiana a les aules. Si

bé els professors coneixen les idees que sobre transversalitat recull el currículum,

opten majoritàriament per un tractament extern d'aquests continguts considerant-los

un complement dels continguts que s'ensenyen i que els alumnes aprenen.

• Els professors associen l'educació viària bàsicament a l'àrea de Ciències Socials. Si

bé hi ha alguns intents per relacionar-la amb altres àrees, en pocs casos es planteja

com un tema interdisciplinari. L'enfocament que s'acostuma a donar és el d'uns

coneixements que cal transmetre sobretot per a prevenir accions errònies dels

alumnes.
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El fet que des del currículum s'hagi insinuat la dualitat àrees curriculars-eixos

transversals, no ha facilitat de cap manera la suposada impregnació que aquests

haurien de donar a les àrees. Els professors creuen que els continguts que han

d'ensenyar són els que s'inclouen en les àrees i que la transversalitat és un conjunt

de continguts complementaris, sense negar la seva importància.

Els eixos transversals no tenen un enfocament global que faciliti tractar-los com a

temes socials rellevants. Des del currículum hi ha un enfocament parcial de temes

d'interès social que s'ha concretat en un seguit d'educacions (per la pau, viària, per

al consum, etc.) que ajuden poc els professors a treballar aquests temes amb una

visió innovadora i interdisciplinària.

1 í .3, Conclusions a l'entorn del tractament de
problemes socials en ia Didàctica de les
Ciències Socials

La mobilitat és un problema social i com a tal ha de tenir un tractament a l'escolaritat

obligatòria. Això implica no només que el professor la inclogui en el currículum, sinó

que també cal facilitar-li la preparació necessària per a ensenyar aquests coneixements,

afavorint l'aprenentatge dels alumnes.

En aquest sentit, es pot dubtar, o com a mínim qüestionar, que la proposta de la

transversalitat sigui la més adequada, ja que en la pràctica s'interpreta com un

complement als continguts disciplinaris que són considerats com els que veritablement

cal treballar a les aules.

Tractar problemes socials rellevants i controvertits a l'aula hauria de ser Paltemativa a

proposar perquè els mestres poguessin educar la mobilitat. Es tracta, en definitiva, de

plantejar un model nou que suposi no solament una transmissió cultural als alumnes

sinó que els faciliti una veritable construcció del coneixement social.
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L'esquema que s'inclou a continuació pretén desenvolupar aquest nou enfocament que

ha de tenir la mobilitat a partir de considerar-la un tema social rellevant i controvertit:

Pianfeig de
situacions no

controvertides

ï
Aprenentatge
conceptual i
d'habilitats

I
Decisions

basades en
evidències

Planfeig de
situacions

controvertides

Aprenentatge
conceptual i
d'habilitats

Aprenentatge
de valors

Decisions
basades en la tria

de diverses opcions

Justificació
de la tria

ï
AGGIO

(Basada en la transmissió
d'un comportament viari)

ACCIÓ

(Basada en la construcció
del coneixement viari i la

implicació personal)

665



Conclusions finals i suggeriments

En l'esquema anterior es pot observar com educar la mobilitat ha de portar a l'acció. Si

això es fa a partir dels planteigs de decisions no controvertides, s'aconsegueix una

transmissió de coneixements conceptuals i d'habilitats per a fer front a situacions ja

establertes. L'acció es basa en la reproducció d'un comportament viari, un formulari

d'actuacions que portin a la prevenció de la sinistralitat i el risc.

Si la mobilitat passa a ser un tema social rellevant voldrà dir que es plantegen a l'aula

situacions que donen lloc a múltiples interpretacions, punts de vista diferents, en molts

casos controvertits. Els alumnes hauran d'aprendre continguts conceptuals i habilitats,

però sobretot serà necessari posar en joc uns determinats valors socials que solament

poden construir-se mitjançant la reflexió sobre les diferents opcions que es presenten,

l'anàlisi dels seus elements i la valoració d'aquestes propostes, a partir de la

racionalitat. L'actuació dels alumnes es basa en la construcció de la seva pròpia manera

de pensar i en la seva conducta a partir d'una tria racional i responsable en la qual es

poden sentir plenament implicats.

Les consideracions anteriors permeten suggerir les indicacions següents:

• Ni la fragmentació dels continguts escolars en àrees en les quals domina el model

disciplinari, ni la transversalitat, considerada com un complement de les àrees

auriculars, serveixen per a fer avançar cap a propostes més innovadores que

plantegin als alumnes l'estudi de problemes socials rellevants i controvertits a l'aula.

» El veritable canvi del currículum ha de preveure l'eliminació de la

displinarietat/transversalitat, ja que són conceptes que aboquen els professors a la

confusió i a seguir aplicant models tradicionals d'ensenyament i aprenentatge.

" El tractament de problemes socials rellevants i controvertits implica una formació

permanent dels professors perquè adquireixin noves eines conceptuals i

metodològiques per tal que els alumnes puguin elaborar un pensament propi i se

sentin implicats en una forma d'actuar coherent.
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El tractament de problemes socials rellevants i controvertits té una dimensió ètica

que posa en joc la confrontació de vegades existent entre els interessos personals i

els socials i incorpora la contradicció i el dubte respecte dels arguments presentats,

tant els propis com els de les altres persones.

Plantejar l'estudi de problemes socials rellevants hauria de ser una decisió no pas

unilateral d'un professor, sinó un treball ordenat, organitzat i reflexionat des del

grup de professors dels centres, mitjançant el qual podrien fer coherents els principis

sovint recollits en el Projecte Educatiu de Centre i en els projectes curriculars de les

àrees amb la pràctica quotidiana a l'aula.

, Suggeriments al tractament de la mobilitat
a Faula

La mobilitat com a fet social és un tema que s'hauria de tractar a l'aula, però ha

d'adquirir un enfocament diferent en el sentit que no s'ha de tractar solament d'un

formulari d'actuacions que porti a la prevenció de la sinistralitat, sinó que ha de

permetre als alumnes pensar i actuar per a fer possible un nou model urbà, i, per tant,

una actuació diferent tant personal com col·lectiva.

Es tracta de crear vincles interactius entre les persones i l'espai urbà, i per això és

imprescindible treballar la mobilitat a l'aula, tenint en compte que pot ser una veritable

font d'educació i formació personal i col·lectiva, ja que:

» Permet viure experiències individuals i continuades amb l'entorn.

" Permet viure situacions d'independència i autonomia que desenvolupen la curiositat,

l'interès i la preocupació pels altres.

« Permet viure experiències de pràctica social que sovint són pluridimensionals o

contradictòries.
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Aquestes idees queden recollides en la següent reflexió, que tot i centrar-se en la ciutat,

cal estendre-la al fenomen urbà:

"...els nens necessiten la ciutat i la ciutat necessita els nens" (Indovina, 1990:
23).

Amb les dades obtingudes al llarg d'aquest treball, tenint en compte que podrien

abordar-se moltss aspectes referents al tractament de la mobilitat a l'aula, s'inclouen en

aquest darrer apartat alguns suggeriments com a línies d'actuació en el futur. S'han

organitzat en dos grups. En el primer es recullen les tres direccions que ha de seguir el

tractament de la mobilitat. En el segon s'inclouen algunes consideracions que cal tenir

en compte en la formació inicial i permanent del professorat per tal que disposin dels

elements necessaris perquè la mobilitat sigui una realitat en la formació d'infants i joves

en el futur.

11.4.1 ELEMENTS QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS D'ENSENYAMENT I
APRENENTATGE DE LA MOBIITAT I FINALITATS QUE ES PROPOSEN

Treballar la mobilitat significa avançar des de tres línies d'actuació que parteixen de

tres elements propers als nens i a les nenes, a partir dels quals aquests adquireixen una

formació per a ser ciutadans inserits en el món, conscients, responsables i crítics i amb

prou capacitat per a transformar la realitat en la qual viuen.

Per a desenvolupar aquestes línies d'actuació a partir de les quals els nens i les nenes

aprenen els aspectes que influeixen en la mobilitat, es tindran en compte:

668



Conclusions finals i suggeriments

element 1

I
mitjà educatiu

4
objectiu d'aprenentatge

I
FINALITAT

Hi ha tres elements bàsics o nuclears a partir dels quals els infants i joves adquireixen

una educació respecte del fenomen de la mobilitat i les seves implicacions.

fctmili®

MOBILITAT

societat escola
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A partir d'aquí s'exposaran les línies d'actuació de cada un d'aquests elements:

Família

Un dels elements que ha d'intervenir en la formació dels infants i joves respecte de

la mobilitat és la família, per tal que els infants vagin apropiant-se des del seu

naixement de l'espai que els envolta i així puguin ser capaços de moure's en el seu

entorn i fer front a les activitats relacionades amb els fets més quotidians. La

intencionalitat és transmetre coneixements i habilitats viàries encaminades a la

prevenció.

Escola

El segon element per a educar els nois i les noies respecte de la mobilitat és a partir

de l'escola, la qual ha de plantejar-los problemes socials rellevants a fi que

construeixin coneixements que els encaminin a una acció personal coherent amb el

que pensen. La finalitat que caldria aconseguir és una actuació personal cívica i

responsable.

Societat

La societat és el tercer element que ha d'educar infants i joves respecte de la

mobilitat. Pot fer-ho a partir dels models culturals que es difonen amb la intenció de

crear actituds col·lectives responsables que responguin a un model urbà, com és la

ciutat compacta i diversa basada en la sostenibilitat.
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Aquestes línies d'actuació que fins ara s'han destacat queden recollides en l'esquema

següent:

PREVENCIÓ

t
transmissió de

coneixements i habilitats

t
vida quotidiana

t
família

MOBILITAT

societat

cultura social

actituds col·lectives

SOSTENIBILITÂT

escola

problemes socials
rellevants

construcció coneixement
i actuació coherent

CIVISME

És en aquestes tres direccions cap a on caldria enfocar el tractament de la mobilitat,

tenint en compte que no es tracta d'optar per una o altra, sinó que les tres línies es

complementen i cap d'elles té sentit actuant de forma aïllada o descontextualitzada de

la resta.
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11.4.2. ASPECTES QUE CAL TENIR EN COMPTE EN LA FORMACIÓ INICIAL I
PERMANENT DEL PROFESSORAT PER AL TRACTAMENT DE LA
MOBILITAT

Si la mobilitat ha de tenir un tractament a l'escola, és necessari posar un especial

èmfasi a suggerir algunes propostes per a la formació inicial i permanent del

professorat, ja que són ells els qui veritablement faran possible el canvi i la innovació

curricular.

Dues de les línies en les quals es podria incidir en la formació del professorat i que

podrien ser motiu de futurs treballs de recerca són les que tenen relació amb el

tractament de problemes socials rellevants i controvertits a l'aula amb el planteig de

temàtiques interdisciplinàries en tractar a les aules el tema de la mobilitat.

B El tractament de problemes socials rellevants.

Plantejar la mobilitat com un problema social rellevant significa que els alumnes

passin de rebre una transmissió de coneixements que pretenen configurar uns

comportaments viaris considerats idonis a desenvolupar una manera de pensar

autònoma i crítica que té en compte la complexitat del fenomen, considerat com un

element d'interacció social.

Tal com han expressat els mestres, la transmissió de coneixements viaris no

acostuma a aportar aprenentatges nous als alumnes que ja els saben des de les

primeres edats. Cal, doncs, que els professors tinguin en compte les diferents

capacitats que es desenvolupen segons si es considera la mobilitat com una simple

transmissió d'un comportament viari o com la construcció d'un coneixement viari.

A continuació s'inclouen dos esquemes que podrien ser útils per a iniciar una

reflexió amb els mestres, tot comparant els elements que configuren les dues

propostes: la que interpreta la mobilitat solament com una educació viària que

transmet uns determinats comportaments i la que identifica la mobilitat com la

construcció d'un coneixement viari.
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DESiNVOLUPAMENT DE
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Aquests esquemes podrien servir de base per a desenvolupar el canvi conceptual i

metodològic que els mestres s'han de plantejar a l'hora d'iniciar un nou tractament

de la mobilitat.

Solament qüestionant el contingut del que s'ha d'ensenyar i aprendre a l'escolaritat

obligatòria, des d'una actitud oberta i crítica, serà possible que els professors deixin

de ser transmissors d'informació i construeixin una nova manera de treballar a

l'aula.

El planteig de propostes interdisciplinàries

Construir una escola innovadora en la qual s'integrin els problemes del món i se'n

derivi una nova manera d'actuar coherent amb les idees és una tasca que els

professors han de reflexionar i emprendre de manera col·lectiva.

Això significa que cal oferir punts de debat des de la formació inicial i permanent

del professorat per a potenciar la comprensió, l'acció i la cooperació dels professors

que estaran en un futur a les aules.

Difícilment es pot emprendre això des de la parcialització d'assignatures que tenen

avui els plans d'estudi de la formació inicial i també de la formació permanent dels

mestres. En aquest sentit, caldria impulsar propostes interdisciplinàries que aportin

als futurs mestres una nova manera de fer front a la realitat escolar.

La comprensió del fenomen de la mobilitat necessita continguts de diferents àrees

de coneixement. Això no ha de fer pensar que es tracta d'una suma de continguts

sobre un mateix tema, elaborats per part de cada un dels professors de les diferents

assignatures, sinó d'una nova formulació del que s'ensenya als futurs mestres a

partir de vertebrar uns eixos que estructurin la mobilitat com a fet social, sobre els

quals es reflexiona des de les diferents assignatures o disciplines.
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Epíleg

EPÍLEG

Posar punt i final a una recerca és un moment d'una gran satisfacció pel fet d'haver

finalitzat un treball iniciat mesos enrere que ha arribat a ser, en determinats moments,

una obsessió, fins al punt d'impedir pensar o fer altres coses que no fossin estrictament
la recerca.

Però és, també, el moment de donar compte del treball realitzat que queda reflectit en

les pàgines escrites i de tota la informació que s'ha dekat de banda per diferents

motius i que s'hauria pogut incloure.

Desitjo que altres persones, en un futur no molt llunyà, se sentin atretes pel fenomen de

la mobilitat i el seu tractament a l'aula, i puguin emprendre altres treballs que
modifiquin i ampliïn aquesta recerca.

Barcelona, 9 de setembre de 1998

Tot és clar i tranquil
si un s'asseu sense cap por, de cara
a aquell ponent que s'anuncia
sorprenentment encès rera la ratlla
d'un horitzó bellíssim,
i aprèn a modular, sense dir-les
les poques frases que són de debò
necessàries per viure.

Miquel Martí i Pol
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