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Una tercera via en l'aprenentatge. Les
repercussions en els centres d'auto
aprenentatge

Els destinataris i els possibl es destinataris de centres d'autoaprenentatge són
persones adultes que , com a tals, coneixen i dominen el seu entorn professio
nal , laboral , cívic, social i són competents en l'exercici professional o en la seva
activitat diàri a.

A grans trets , doncs, l'aprenent adult és un treballador, en actiu o en passiu ,
que acumula una exper iència que el fa ser competent en les activitats que des
envolupa. Per tant, sap, coneix, viu, i dóna solucions a les realitats distintes en
qu è es troba. Per això, l'adult mostra interès per situacions i problemes reals que
l'afecten com a membre d'una societat, d'un grup social, d'un àmbit cultural,
d'un territori, d'un ento rn qu e l'embolcalla i el defineix. Així mateix, aquest
interès s'est én per les ganes de desplegar una acció social, per participar i com
prometre's, per accedir a camps que li són propers (relació amb els fills, entrada
al món de la feina, responsabilitats socials, etc. ).

Si l'aprenent adult estudia és perquè vol. Per això, aquesta voluntat d'apren
dre es reflecteix en l'interès per engegar o iniciar l'estudi.

En determinats casos, pot ser novell en els estudis perquè un llarg parèntesi
acadèmic ha precedit la nova formaci ó i quan decideix incorporar-s'hi no va
ment arrossega alguns prejudicis: la idea d'uns rols estereotipats en la relació
ensenyament-aprenentatge i la idea clàssica de la manera d'aprendre. Aquests
hàbits i prejudicis han esdev ingut rutines que afavoreixen la idea que en la rela
ció ensenyament-aprenentatge els aprenents són simples receptors.

La capacitat d'aprendre per un mat eix pot concretar-se en múltiples situaci
ons diàrie s.

Una situ ació d 'aprenentatge bastant generalitzada en els àmbits professio
nals durant aquests darrers deu an ys ha estat l'apre!1entatge de la informàtica
com a usuari. Tots deve m haver après el maneig d'un ordinador de maneres
molt diferents però, per al que ens interessa en aquests moments, en tipificarem
dues: l'aprenentatge autodirigit, en el qual l'aprenent aprèn per ell mateix, i
l'aprenentatge realitzat en aula o acadèmic.

En l'aprenentatge autodi rigit, l'aprenent s'in icia en la informàtica havent ha
gut de vèncer una por inicial, aventurant-se davant de la màquina i preguntant
se: què, per què, CO/11 .•.

Quan l'aprenent s'h i posa, comprova les utilitats de l'aparell i s'adona de les
diferències amb la màquina d'escriure que utilitzava. Veu que les línies salten
soles, que el text es justifica sol, que els marges estan estandarditzats, etc.

Si segueix escrivint i es familiaritza amb l'aparell, venç a poc a poc la por
inicial i pren nous riscos amb l'aparell. No en té prou a escriure textos. Desco
breix les negretes, les cursives, els subratllats, les mides i els diferents tipus de
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lletra. L'aprenent acumula la informació dels aprenentatges i, per encert , assaig
o error, es converteix en un usuari singular. No cal dir que l'avaluació és imme
diata, amb bons o mals resultats, que l'obligaran a canvia r, modificar o millorar
les estratègies.

L'aprenent qu e s'apunta per seguir un curs d' informàt ica parteix d'una ne
cessitat més allunyada de la seva realitat perquè, abans de tenir l'aparell i de
treballar-hi, creu que el curs li pot proporcionar els rudiments com a usuari. En
el millor dels casos, haurà de compartir l'aparell amb altres companys i les pri
meres explicacions tractaran del sistema operatiu i de la gran varietat de progra
mes qu e hi ha al mercat i, potser amb sort, l'iniciaran en un programa qu e
pots er té fàcilment al seu abast . L'aprenent decid eix poc sobre el seu aprenentat
ge i obeeix el procés indicat pel professor. Si l'aprenent disp osa a casa o a la feina
d'un aparell semblant al que fa servir en el curs, podrà practicar els rudiments
apresos a les sessions amb professor, però sovint s'enca llarà quan vulgui pren
dre iniciatives. Si l'aprenent necessita elaborar esquemes o mapes conceptuals,
el curs encara no ha tractat aquesta informació. En cas que volgués modificar
l'interlineat o canviar els marges de la pàgina, molt probablement aquests són
continguts que formen part de la tercera o quarta sessió de classe i, per tant,
haurà d'esperar a arribar-hi. Per descomptat qu e el curs tindrà una avaluació
final amb la qual el professor avaluarà els coneixements de l'aprenent. L'apre
nent en sortirà més o menys satisfet segons el grau d'aplicabilitat, cosa qu e
dep endrà de múltiples variables que ni el mateix professor coneix. Pot ser qu e
l'aprenent no treballi encara amb ordinador. També pot ser que el programa qu e
pensa utilitzar no sigui el mateix que el que ha treballat en el curs. I fins pot ser
que les informacions rebudes no les hagi de posar en pràctica fins molt més
endavant perquè de moment només necessita el processador de text per escriu
re textos sense gaires més sofisticacions informàtiques.

Els dos exemples tipificats i exagerats serveixen per il-lus t rar les dues grans
estratègies d'orientar l'aprenentatge: l'aprenentatge cen trat en l'aprenent (co
lumna esquerra) i l'aprenentatge centrat en el professor (columna dreta) . Així
mateix, ens adonem que la bipolarització es trenca amb l'aparició d'una colum
na central que comparteix i compendia les du es visions anteriors i obre una
tercera via en l'aprenentatge.

Aprenentatge centrat en l'aprenent Aprenentatge centrat en el professor/
entorn social

Geneticoevolutiu Constructivista Tradicional
Humanista Empirocèntric Conductista
Psicocèntric Sociocèntric
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Confiança en les capacitats Confiança en les capacitats de Confiança en la capacitat del
innates de l'aprenent: l'aprene nt i en l'acció professor o del material.
llibertat, autonomia, educativa per part de Centrat en elsconeixements.
responsabilitat, implicació. l'assessor: experiència dels

aprenents mitjançant els
coneixements previs.

Construcció individual del Construcció socialdel Aprenentatge repetitiu: no
coneixement. coneixement - per interacció modifica les capacitats

entre les capacitats de cognitives, acumula
l'aprene nt i l'exploració del coneixements, reprodueix la
medi amb ajuda d'un realitat.
mediador.

Continguts en funció dels Continguts en funció de Fragmentació dels continguts
interessos i les necessitats l'experiència, dels conixements en funció de la lògica interna
individuals. previs i de la funcionalitat i de la matèria i de la seva

aplicabilitat contextuals. rellevància científica.

I I I
Aprenent-Matèria Aprenent-Professor-Tasca Professor-Aprenent
Aprenent-Professor Aprenent-Aprenent-Tasca Matèria-Aprenent

Aprenent-Matèria-Tasca
Mediació social i instrumental

Treball individualitzat Treball en grup Treball individualitzat

I I I
El material substitueix el El professorés un recurs El material substitueixel
professor professor o el complementa

Activa. Interactiva. Tradicional: directiva,
expositiva, demostrativa.

Es dóna molta importància Es dóna molta importància Es dóna molta importància
al material, a als projectes educatius, a les al material: ensenyament
l'experimentació, a tasques i a la resolució de programat
l'aprenentatge per problemes.
descobriment: assaig ierror.
L'aprenentatge és Ensenyar i aprend re és una Ensenyar és responsabilitat
responsabilitat de l'aprenen t. responsabilitat compartida. del professor que fragme nta

el saber, facilita la
informació: repetició i
exercitació.

I I I
Aprendre a aprendre Aprendre a ser i estar Aprendre coses

I I I
Detecció de necessitats

Determinació dels objectius
Identificació dels recursos i estratègies

Avaluació del procés

Les repercussion s dels dos models es veuen reflectits en la histò ria dels cen
tres d'a utoaprene ntatge que corresponen a les dues primeres fases del seu procés
de creixement. L'interès i la confiança a creure que l'aprenent és el centre de
l'aprenentatge i sobre qui recau la responsabil itat d'a prendre és una de les cau
ses que genera l'aparició dels primers cen tres.

Implicac ions educati·
ves

Interacció

Recursos i metodolo·
gia
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En una segona fase, i situats en les reperc ussions de la segona via (columna
dreta), la preocupació fonamental dels experts recau en el mater ial que ha de
contenir el centre .

Es buiden llibres i s'e labora material autocorrectiu que permeti a l'aprenent
triar, reme na r i solucio nar els pro blemes qu e té plantejats.

Així i to t, massa sovint l'aprenent es recull en el centre per realitzar act ivitats
de reforç i de contro l sobre l'aprenentatge formal de la llengua i perpetua uns
aprenentatges que, en realit at , poden arribar a ser irrellevants per a la millora
comunica tiva.

D'aquí qu e s'iniciï la tercera via, la cen tral, on l'assessorament té un paper
fonamental.

1a etapa 3a etapa 2a etapa

Importància cabdal de la Importància de Importà ncia cabdal del
creació, organització i l'assessorament per facilitar material. L'assessor té
gestió del centre. l'aprenenta tge autodirigit. cu ra, a més , de

l'orga nització i gesti ó del
centre.

No tothom està disposat a aprendre llengua de forma autònoma, ni qualse
vol usuari dels centres d'autoaprenentatge arrib a a rendibilitzar tot s els recursos
que té a l'abast. Des d 'aquest punt de vista, l'assessorament es converteix en la
peça clau de la rendibilitat dels centres. I perquè un assessorament sigui eficient
hauria de complir aquestes estratègies bàsiqu es:

Estrat èg les Qu è s'ha de fer i pe r qu è? Com s'ha de fer?

1. Fer-se preguntes. Detectar i valor ar Qüestionaris .
necessitats form at ives, Entrevistes .
interessos, objectius i Tècniq ues de grup .
prioritats psicoso cials.

2.Planificar. Determinar objectius i Pla de treball:
identificar els recursos i les -Què.
estra tèg ies en funció del -Corn .
nivell de coneixement de la -Am b q uè.
matèr ia i de la seva concepció. -Amb qui.

-Quan.
-Per què.

3. Regular i revisar el procés. Co nstrastar les ex pecta t ives Entrevistes.
d'entrada am b els resultats Reestructu rar el pla de treball.
obt ing uts i valorar i modificar,
si ca l, el pro cés.

4 . Avaluar. Contrastar la distànci a entre Qüest iona ris.
els objectius i e ls resu ltat s. Activitats .

Entrevistes.
Tècniq ues de g rup .



En síntesi, les fun cions de l'assessor es resum eixen en el decàleg següent:

1. Proporciona informació.
2. Serveix de recurs.
3. Ajuda a valorar les necessita ts i competències d 'aprenentatge.
4. Proporciona [eed-back.
5. Localitza recurso s.
6. Estableix contactes amb experts i crea experiències d'autoaprenentatge.
7. Afavoreix la discussió.
8. Promou una act itud positiva cap a l'aprenentatge i la investigació.
9. Serveix de font d'avaluació.
10. Afavoreix la independència .

La idea bàsica qu e recull el decà leg de l'assessor com a educador es resum eix
en una darr era cita ext reta de Faure (1972) en el llibre Aprender a ser:

«L'obligació de l'educador no és tant inculcar coneixements com estimular el

pensament. Això suposa ser un assessor, algú amb qui conversar, algú que busca
arguments contraposats en lloc de proclamar veritats definitives. L'educador haurà
de dedicar més temps i energia a les activitats productives i creatives: interac
ció, discussió, estim ulació) comprensió i estimul.»

Aques t article és un resum de la co nferència feta en el marc de la 11 Trobada de Centres d'Autoa prene n tatge

de Català.
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