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Infància

A debat: 
sobreeduquem 
els fills?

OLGA VALLEJO 
FOTOS: P. VIRGILI I F. MELCION 

H
i ha estudis inter-
nacionals que 
demostren que 
no hi ha correla-

ció entre les hores de 
classe i les competències i 
el rendiment dels estudi-
ants. Excepte quan es 
tracta de nens amb neces-
sitats educatives especi-
als, i llavors igualment 
necessiten que siguin 
unes matèries adaptades, 
personalitzades i de qua-
litat. El focus s’ha de 
posar en el que l’alumne 
aprèn, i perquè aprengui 
s’ha d’aconseguir que 
s’esforci al màxim.  

Últimament es valoren 
les formes actives d’apre-
nentatge: es potencien les 
ciències de l’aprenentatge 
en lloc de les ciències de 
l’ensenyament. Però 
independentment de les 
hores de classe o del nom-
bre de matèries a què els 
nois assisteixin, molts 
pares, conscients del món 

globalitzat en què vivim i 
de la terrible competència 
que existeix, creuen que 
hi ha alguns aspectes de 
l’educació dels seus fills 
que són innegociables.  

La Bet i l’Alberto són 
pares de l’Oriol (6) i la 
Berta (5). Des de ben 
petits fan anglès un parell 
de cops per setmana. 
També fan natació. Per a 
ells, tenint piscina a casa, 
és important que es 
defensin a l’aigua. Alguns 
caps de setmana han fet 
golf, equitació amb ponis 
o esquí. I aquest curs han 
afegit el futbol per a ell i el 
ballet per a ella: “Encara 
ara dubtem si és la millor 
fórmula –explica la Bet–. 
La tarda dels divendres és 
l’única que tenen lliure, 
però feia temps que 
demanaven fer futbol i 
ballet. Vam pensar que ho 
podíem provar, a veure 
com responien, si estaven 
massa cansats o no. Tot i 
això, ens agradaria que 
tinguessin més estones 

per estar-se tran-
quil·lament a casa i poder 
jugar sense presses”, 
expliquen.  
Extraescolars, sí o no? 
Ismael Palacín, director 
de la Fundació Jaume 
Bofill, assegura que les 
possibles activitats extra-
escolars poden tenir tant 
o més valor educatiu que 
les obligatòries. A més de 
la funció important de 
conciliació familiar que 
poden fer, la inversió eco-
nòmica que fan les famí-
lies evidencia que, cada 
cop més, es generen desi-
gualtats entre els que 
poden i els que no poden 
pagar activitats tan diver-
ses com dansa, música, 
esports, Kumon, cuina o 
robòtica. “No podem obli-
dar el risc que pot suposar 
el consumisme desaforat 
d’activitats educatives si 
es deixa de banda la 
necessitat educativa del 
temps lliure, perquè 
puguin explorar i avorrir-
se. Si tens espais no pro-
ductius pots ser més pro-
pens a explorar interessos 
propis, curiositats i apre-
nentatge autònom”.  

Rosa Maria Garcia, psi-
còloga del centre de psi-
cologia infantil, juvenil i 
familiar El Trèvol, asse-
gura que hi ha més nens 
estressats per les exigèn-
cies de l’activitat reglada 
que per fer més o menys 
extraescolars: “De fet, 
nosaltres recomanem que 
ampliïn activitats fora de 
l’àmbit escolar per desen-
volupar intel·ligències 
que no s’aprofundeixen a 
l’escola. Quan proven 
altres activitats se’ls des-
perten moltes inquietuds. 
A més, als nens que tenen 
certes dificultats amb 

Els experts coincideixen que quan es parla  
de l’educació dels fills el què i el com  
són més importants que el quant

Molts pares  
no tenen clar  
si carregar 
d’extraescolars 
els fills és una 
bona fórmula

“Quan proven 
altres activitats 
se’ls desperten 
moltes 
inquietuds”, diu  
Rosa M. Garcia

l’educació convencional 
els ajuda a relativitzar 
possibles frustracions. 
Són noves oportunitats 
per aprendre dels èxits i 
els fracassos que puguin 
tenir”.  
Escoles que estressen 
Rosa Maria Garcia alerta 
que les obligacions esco-
lars poden ser una font de 
conflicte: “L’exigència 
personal, familiar i social 
de molts nens que volen 
assolir objectius els pot 
suposar una autoexigèn-
cia que els angoixa”. Això 
és el que li va passar a 
l’Aina (10) quan va 
començar primària. Els 
seus pares, el Thierry i la 
Laura, es van plantejar fer 
un canvi d’escola coinci-
dint amb un canvi de 
cicle, i l’excés de deures va 
suposar un problema. “No 
teníem temps per fer vida 
familiar, ens posàvem tots 
nerviosos, estàvem enfa-
dats, de mal humor, i tot i 
que treia bones notes ella 
cada cop rebutjava més el 
tema escolar”. L’Aina no 
volia canviar d’escola 
però van buscar un centre 
amb una pedagogia més 
respectuosa amb el ritme 
de cada nen, i la van tro-
bar a l’Escola Waldorf-

Steiner Til·ler de Bella-
terra, que segueix la peda-
gogia Waldorf. “De 
seguida es va sentir molt 
valorada, i la seva ger-
mana petita, la Jana (6), 
també es va adaptar al 
canvi sense problemes”.  

Ben aviat el Thierry va 
veure que era la millor 
opció, malgrat els quilò-
metres diaris que supo-
sava anar al Til·ler, el fet 
de fer jornada intensiva, 
que al cicle infantil no tin-
guin pissarres i que 
l’aprenentatge sobretot 
sigui jugant i fent treballs 
quotidians, fent pa o amb 
una sortida setmanal al 
bosc: “Tots hi hem sortit 
guanyant, tenir més 
temps lliure ens ha anat 
molt bé a tots quatre”. En 
aquest context, Ismael 
Palacín adverteix que les 
situacions d’estrès redu-
eixen la capacitat d’apre-
nentatge: “Cal un entorn 
de cooperació i benestar, 
no necessàriament rela-
xat, però amb un clima 
favorable que serveixi per 
poder desenvolupar capa-
citats complexes”.  

Per la seva banda, la 
psicòloga Rosa Maria 
Garcia apunta que hi ha 
nens que no digereixen bé 
l’escola convencional, 
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maneres d’aprendre. Els 
caps de setmana fan acti-
vitats lúdiques i familiars 
enriquidores. “Anem al 
cinema, a un museu o al 
mercat. Volem que tin-
guin inquietuds, que vul-
guin conèixer coses noves 
i que no visquin com una 
obligació el que han de 
fer. També hi ha vegades 
que ens diuen que no 
volen fer res i ho respec-
tem. En tot cas, valorem 
l’estona que passem 
junts”, explica la Bet. 

Dues famílies amb 
camins aparentment dife-
rents per aconseguir el 
mateix objectiu: una bona 
educació per als fills.e

PRIORITATS. La Laura i el Thierry disfrutant amb 
les seves filles, l’Aina i la Jana, i uns amics al bosc 
de Bellaterra. Han optat per triar una escola per a 
les nenes que els deixi més temps lliure.

Radiografia de l’escola 
El camí a seguir 
 
Enric Prat, professor de pedagogia internacional 
de la Universitat de Barcelona, i Ismael Palacín, 
director de la Fundació Jaume Bofill, fan una 
radiografia de l’escola que tenim i una proposta 
de com creuen que hauria de ser. 
e 
QUÈ TENIM 
Si comparem els continguts que s’imparteixen a 
l’aula en relació amb els de països europeus que 
poden servir de referència, estem lleugerament 
per sota en nombre d’hores de matemàtiques, 
ciències naturals, arts i manualitats, i dediquem 
les mateixes hores a llengües i ciències socials.  

Pel que fa a la metodologia, treballem bastant 
més continguts de manera memorística, priorit-
zant l’acumulació excessiva per sobre de l’aplica-
ció. Aquest és un dels motius pels quals tenim 
moltes més hores de dedicació a l’escola i neces-
sitem més temps per fer deures. 
e 
QUÈ HAURÍEM DE TENIR 
Tots dos coincideixen que hauria de prevaler la 
qualitat per sobre de la quantitat del que s’ensenya.  

En ple segle XXI els coneixements són molt 
dinàmics, per això no té sentit un mètode rígid. 
Palacín aposta pel model que s’està estenent de 
classe inversa: “Cal aprofitar que els coneixe-
ments es poden aconseguir per diferents vies (lli-
bres, internet, aplis, etc.), deixar els continguts 
per a casa i fer els deures a l’escola, amb el profes-
sor que t’acompanya en el procés i amb els possi-
bles problemes que puguin sorgir. Així s’aconse-
gueix un aprenentatge profund”. El professor 
Prat afegeix que els currículums han de ser més 
esponjats, resolutius i pràctics, amb menys acu-
mulació memorística i més resolució de proble-
mes. La memòria s’ha de treballar però amb 
l’acumulació de continguts. 

Un bon mestre és el que ensenya per a la majo-
ria i per als desmarcats, tant per davant com per 
darrere, amb un ensenyament a multivelocitat, 
transversalitzant els continguts: “Però per acon-
seguir aquesta personalització tant els centres 
com els mestres necessiten tenir més autonomia, 
per poder innovar d’acord amb el grup”, diu Pala-
cín. Prat reclama que es racionalitzi el temps que 
s’està a l’escola utilitzant-lo d’una altra manera, 
replantejant-nos la jornada i el calendari escolar: 
“No hi ha una solució única, però des d’un punt 
de vista pedagògic és necessari pensar les hores 
que volem que siguin a classe. I des d’un punt de 
vista social, quantes hores volem i necessitem 
que hi siguin, per qüestions de conciliació i per 
compartir temps familiar”, explica Prat. 

La clau és que els alumnes puguin transferir els 
coneixements adquirits, tant pel que fa al vessant 
personal com als estudis o en relació a una feina 
futura. És important que siguem conscients que 
l’escola, sobretot la pública, tot i fer-ho molt bé, no 
pot arribar a tot arreu, i que per a això hi ha altres 
canals, com les extraescolars o els centres de lleure.

amb les hores i les activi-
tats tan pautades i estruc-
turades: “Per a alguns és 
un gran esforç, se senten 
desbordats amb les exi-
gències acadèmiques”.  
Cada cosa al seu temps 
La Laura i el Thierry 
tenen clar que no volen 
sobreeducar les seves 
filles, no estan obsessio-
nats amb les llengües 
estrangeres, “tot just ara 
l’Aina gaudeix amb 
l’anglès”. “A mesura que 
es facin grans –afegeixen– 
anirem veient què neces-
siten i què ens demanen. 
Creiem que quan són 
petites sobretot han de 

jugar, després ja veurem 
què fan”, diu la Laura. Ara 
l’Aina toca la guitarra a 
l’orquestra que s’ha mun-
tat a l’escola i va a ballar 
dues tardes a l’Esbart 
Andança Sant Cugat. La 
Jana, de moment, no els 
ha demanat fer cap extra-
escolar. Una opció que 
coincideix amb la línia de 
l’escola, que recomana 
que es facin extraescolars 
a partir de segon de pri-
mària, el curs en què 
comencen a oferir-les. 

La Bet i l’Alberto no 
saben si sobreeduquen els 
fills però tenen clar que 
busquen forats per obrir-
los camins, per trobar 

La Laura, mare 
de dues nenes, 
afirma que 
“mentre siguin 
petites sobretot 
han de jugar”


