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Introducció

El futur comença avui. Aquesta és una afirmació que sovint resta molt obviada en 
el món educatiu i actualment és més necessària que mai. Sembla ser que els efectes de 
la crisi econòmica han disminuït, però la complexitat dels nostres dies demana, més 
que mai, una educació per al futur. Ningú no dubta que, en l’època considerada de la 
post-veritat, cal una educació per a la literacitat crítica (Tosar, 2018). Tanmateix, no 
podem deixar en mans d’agents externs, tals com els mitjans de comunicació i d’altres 
experiències fora del marc escolar, una finalitat educativa essencial: la formació de 
l’alumnat per al canvi social del demà. Si realment volem que el futur sigui sostenible, 
cal una intervenció des de l’educació (Ojala, 2017). 

1. Fonamentació teòrica de l’experiència

Per descriure el present que vivim, podem utilitzar les paraules de Whitaker 
(1997), qui considera la societat del moment com a ràpida, canviant, complexa, con-
fusa, estressant, incerta i ambigua. De la mateixa manera, Sardar (2015) es reafirma 
en la idea d’anomenar el nostre moment com a post-normal, tot considerant-lo caòtic, 
contradictori i complex. Aquesta categorització dels nostres temps no sembla desen-
certada quan contemplem els diferents fenòmens, tant socials com polítics, que succe-
eixen actualment en el món i, especialment, en el nostre país. És per aquest motiu que 
treballar el futur a les aules esdevé una eina més per tal que els alumnes projectin quin 
futur volen i puguin començar a construir-lo des del present. Les paraules de Toffler 
(1974) són del tot pertinents: “All education springs from images of the future and all 
education creates images of the future. Thus all education, whether so intended or 
not, is a preparation for the future. Unless we understand the future for which we are 
preparing we may do tragic damage to those we teach” (2). Per aquests motius, cal 
que des dels centres educatius es promogui l’educació per al futur: que es permeti als 
alumnes estudiar una sèrie de futurs alternatius, tant probables com desitjables, que 
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els portin a comprendre quines són les opcions que amb major possibilitat condueixen 
a un món més just i sostenible, com també a valorar quins són els canvis necessaris 
per aconseguir-ho (Slaughter, 1988). 

Pensar futurs probables ha tingut recentment les seves crítiques i, és que, com 
podem considerar què és probable en un món incert, caòtic i dominat per les con-
tradiccions? (Sardar i Sweeney, 2016). És per aquesta raó que els autors proposen 
tres tipus de futurs: l’extensió del present, els futurs familiars (promoguts pels mass 
media) i finalment els futurs inimaginats. Ser capaços de projectar aquests tipus de 
futurs són les habilitats que els alumnes haurien de desenvolupar per tal d’estar prepa-
rats pel futur que comença avui.

La incorporació de l’educació per al futur a les aules ha generat les seves con-
trovèrsies i dilemes ètics (Bateman, 2015). Tot i així, tenim alguns motius per mirar 
al demà amb optimisme. Actualment, el desplegament dels àmbits del Currículum 
(Decret 187/2015) a l’educació secundària ens ofereix una oportunitat real i una pres-
cripció, per així poder desenvolupar aquest treball amb el futur, a diferència de l’ante-
rior currículum, en què el concepte de futur s’utilitzava eminentment com un aspecte 
manllevat i tàcit (Anguera i Santisteban, 2015). Actualment el futur apareix en el 
nou document prescriptiu com a una eina de transformació (Gough, 1990). Trobem 
aquesta naturalesa en la tercera competència de l’àmbit social: <<Interpretar que el 
present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions 
i accions actuals>>. A més a més, el futur també té presència en un dels continguts 
clau <<Vincles entre el passat, el present i el futur>>. Aquests elements ofereixen 
la possibilitat de desenvolupar la consciència històrica en tota la seva conformació 
(Santisteban i Anguera, 2014).

És amb la intenció d’incorporar el treball del futur a les aules que en aquest treball 
exposaré com s’ha dut una petita experiència del desenvolupament de la consciència 
històrica en un centre d’educació secundària en un context d’intercanvi.

2. El context

Un cop ubicats en el marc teòric, passaré a desenvolupar el context de l’experi-
ència així com els seus resultats. Aquesta va tenir lloc en un institut d’educació se-
cundària públic de la comarca d’Osona, el passat curs 2017-18. Un dels punts dels 
projectes lingüístic i de centre és la realització d’intercanvis culturals amb d’altres 
centres d’Europa i del món. Per al curs de tercer de l’ESO hi havia previst un in-
tercanvi amb un centre holandès de la ciutat de Zwolle, en el qual hi van participar 
divuit alumnes catalans i divuit holandesos. L’objectiu de l’intercanvi, a part de posar 
en pràctica de les habilitats lingüístiques en llengua anglesa dels alumnes, era poder 
conèixer les cultures d’ambdós entorns. Per fer-ho, es va decidir treballar el patrimoni 
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cultural a través del passat, el present i el futur. D’aquesta manera, el treball de la 
consciència històrica (Santisteban i Anguera, 2014) prenia sentit, no només a nivell 
local sinó també a nivell internacional. 

El guió que es va seguir aquest cop va ser lleugerament diferent al de la seqüen-
ciació passat-present-futur i es va optar per treballar passat-futur-present. El projecte 
constava de dues fases; la primera, a Holanda, en la qual es va treballar el passat-futur 
i, la segona, a Catalunya, en la qual es va abordar el present. 

3. Els resultats de l’experiència

En la primera part del projecte, es va treballar la descoberta del patrimoni cultural 
holandès. L’alumnat autòcton feia d’amfitrió i de guia al visitant; això d’entrada, els 
va permetre que posessin més èmfasi en la seva pròpia herència i que s’adonessin de 
detalls o elements que sovint no tenien en consideració, és a dir, van posar de manifest 
la importància del seu patrimoni. 

Un cop descobert i analitzat l’entorn patrimonial, es va demanar a l’alumnat 
d’ambdós països que elaborés una Roda de Futurs (Anguera, 2016). La roda de futurs 
havia de situar-se en l’any 2030. Cal dir que la incorporació del futur a les aules ho-
landeses és una possibilitat que ja han valorat autors com Paw i Béneker (2016) i, per 
tant, no va ser un contingut desconegut ni aliè per a l’alumnat holandès. 

En els resultats de la Roda de Futurs, es van poder establir dues grans tipologies 
d’alumnes: optimistes i pessimistes (Anguera, 2013). Cal destacar, però, que alguns 
combinaven elements de les dues categoritzacions i que tots van manifestar explí-
citament que la tecnologia jugaria un paper important en el futur. En la tipologia 
d’alumnes optimistes es van exposar conceptes com: menjar saludable per tothom; 
tecnologia  en  benefici  de  l’ésser  humà a  la  feina, medicina  i  dia  a  dia;  transport 
eficient;  edificis  sostenibles;  infants més intel·ligents; persones més educades; més 
plantes; i menys contaminació. Pel què fa a l’alumnat de tipologia pessimista, es van 
manifestar idees com: menjar ràpid abundant; molta més massificació  tant de per-
sones com d’edificis; més escalfament global. 

En el moment de l’exposició de les rodes del futur, els alumnes van tenir espai 
per poder defensar les seves idees i plantejaments. En general van considerar que el 
sistema polític del futur seria la democràcia, però calien molts canvis i més ètica i em-
patia, ja que, sinó, els futurs pessimistes esdevindrien realitat. Un aspecte destacable 
fou com la majoria de l’alumnat holandès qüestionava les múltiples esglésies que hi 
havia en el seu entorn, especialment a la capital del país, i es preguntaven si realment 
calia mantenir-les totes o es podien remodelar i convertir en espais d’oci i d’ús públic 
per a la població, ja que actualment cada cop són menys freqüentades.
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La segona part del projecte, tal com he esmentat, es va realitzar a Catalunya, i 
també tenia en compte la descoberta de l’entorn i el patrimoni català. Aquesta vegada 
es va demanar a l’alumnat un producte final: la realització d’un programa televisiu de 
notícies el qual els va permetre prendre consciència dels seus hàbits i costums. Els di-
ferents grups d’alumnes havien de fer un telenotícies que inclogués diferents apartats: 
el temps, un debat, anuncis, un recull de notícies, un reportatge i una entrevista. En el 
resultat final, els alumnes van reflectir de forma molt clara quines són les caracterís-
tiques d’ambdues societats i els moments en què viuen; per tant s’hi van manifestar 
elements com el procés català, la climatologia d’ambdós països, els estils de vida 
alimentaris, i les formes d’entendre l’oci que eren comunes. 

Un cop acabat, el producte final va permetre establir una discussió en què es van 
poder lligar els tres elements de la consciència històrica: passat-present-futur. Les 
idees principals que es van despendre i extreure de l’activitat són que, l’alumnat, com 
a persones que són i seran agents actius en aquest món, tenen una part de responsabi-
litat, i en la mesura del possible, intenten aprofitar-la, però també van mostrar la incer-
tesa en les institucions i en el sistema, tot exposant que bona part del desenvolupament 
del món depèn d’aquestes i no tant de les accions que els ciutadans puguin realitzar. 

4. Conclusions

Aquesta experiència presentada és una petita mostra de com podem educar 
l’alumnat per al futur. Els éssers humans som fills i deutors del nostre passat i també 
del nostre present, i és amb les decisions que avui prenem que podrem construir un 
futur o un altre. Tanmateix, la imaginació d’aquest demà s’ha de liderar des dels cen-
tres educatius amb els valors de la sostenibilitat, la justícia i la democràcia com a ele-
ments clau i inqüestionables. Els resultats de l’experiència mostren que els alumnes es 
plantegen futurs que són extensions del present i futurs familiars, però des dels centres 
no els ensenyem a valorar-los ni tampoc creem situacions per tal que puguin pensar 
futurs inimaginats. Cal, doncs, des de les aules, facilitar aquest treball. És necessari 
establir i facilitar espais i activitats que permetin prendre consciència de les decisions, 
pensaments i accions que es duen a terme en el present, ja que són les llavors del demà 
i, per això és, important no oblidar que el futur comença avui. 



El futur comença ara mateix

231

Bibliografia

anguera, C. (2013). Una investigación sobre como enseñar el futuro en la educación 
secundaria. Enseñanza de las Ciencias Sociales. Revista de Investigación. 12, 27-35.

anguera, C. (2016). Recursos para el aula: Rueda de futuros. Íber. 82.

anguera, C. y santisteBan, A. (2015). La invisibilidad del futuro en la enseñanza 
de las Ciencias Sociales. Una propuesta de cambio desde la formación inicial del 
profesorado. En: Hernández, A., García, C.R., y De La Montaña, J.L. (eds). Una en-
señanza de las Ciencias Sociales para el futuro: Recursos para trabajar la invisibi-
lidad de personas, lugares y temáticas. Cáceres: Universidad de Extremadura, Ser-
vicio de Publicaciones. 395-402.

Bateman, D. (2015). Ethical dilemmas: Teaching futures in schools. Futures. 71: 
122-131.

gough, N. (1990). Futures in Australian eduction: tacit,token and taken for granted 
futures. Futures. 298-310. 

oJala, M. (2017). Hope and anticipation in education for a sustainable future. 
Futures. 94: 76-84.

pauw, I. i BéneKer, T. (2015). A futures perspective in Dutch geography educa-
tion. Futures. 66: 96-105.

santisteBan, A. y anguera, C. (2014). Formación de la conciencia histórica y 
educación para el futuro. Clio & Asociados. 18 y 19. Santa Fe / La Plata, República 
Argentina. 

sardar, Z. (2015). Postnormal times revisited. Futures. 67. 

sardar, Z. i sweeney, J.A. (2016). The three Tomorrows of Postnormal Times. 
Futures. 75: 1-13. 

slaughter, R. (1988). Futuros. Hicks, D. (comp). Educación para la paz. Madrid: 
Ed. Morata. 247-262. 

tosar, B. (2018). Literacidad crítica y aprendizaje de las ciencias sociales en las 
aulas de educación primaria. Enseñanza de las Ciencias Sociales. Revista de Investi-
gación. 17: 5-12.

whitaKer, P. (1997). Primary schools and the future. Celebration, Challenges and 
Choices. Buckingham: Open University Press. 


	II RECERQUES I EXPERIÈNCIES EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
	Carles Anguera


