
"Recordo els professors de la nostra escola pública. Teníem una dita: els que no 

saben ensenyen, i els que saben ensenyar  donen classes de gimnàstica. I, és clar, els que 

no sabien res de res, venien a ensenyar a la nostra escola. " 

 
Annie Hall, Woody Allen 

Longitud, latitud i alçada de l’institut del segle XXI 
 

Introducció (per tal de justificar el títol i guanyar el favor del públic assistent) 

L’exercici de la docència no deixa mai de sorprendre per la seva constant evolució i mutabilitat. 
Com que l’alumnat es renova cada any sempre hi ha d’haver-hi la cautela i la decisió d’adaptar 
cada curs allò que necessita el nivell a cada nou repte acadèmic. Només la simple observació de 
tot allò quotidià i extraordinari que passa a l’aula ens dóna pistes molt útils. Potser ja seria hora de 
fer les programacions a final de curs. Sobretot amb la introducció del canó i la pissarra digital. 

Per exemple la classe de 1r d’ESO dins de la classe de català els vaig demanar que fessin una 
redacció sobre la recent sortida a França. I triem aquest tema: Futurscope. Han vist tantíssimes 
coses, que ho vam centrar en una de les atraccions que més els ha agradat. Per millorar i situar la 
informació oral decidirem anar a la xarxa per recercar més informació. Vam obrir la pàgina web de 
futurscope i vam trobar el nom de la que consideraven la millor del parc. 

S’anomena el 8è continent (que s’inspira en la superfície de brossa que és tres vegades Espanya, 
la Sopa de plàstic o Illa de plàstic del Pacífic) i es veu que s’han dedicat de forma lúdica a desfer 
aquest plàstic del mar. Com més brossa s’elimina més punts s’obtenen. 

 

L’Illa de plàstic del Pacífic i el 8è continent de Futurscope 

Per poder dur a terme la redacció de català, el primer que vam fer va ser revisar el nom de 
l’atracció. Per què el 8è continent? I és clar hem descobert que cada cultura i època té el seu 
nombre de continents: de quatre a set.  

A França, seguint la cultura en llengua anglesa, en tenen set: 

 Amèrica del Nord     Amèrica del Sud     Antàrtida     Àfrica     Europa     Àsia     Oceania 

Els set continents dels francesos. 

Nosaltres en tenim cinc, com les anelles olímpiques. Resolt. Però,... 

Hem aixecat la vista i al fons de la classe hi havia un mapa del món elaborat i retallat, damunt d’una 
cartolina. Fantàstic podíem veure els continents a l’aula.  



 

El mapa del món de classe. Avui ja està modificat. 

La sorpresa va ser descobrir que allò que corresponia a Austràlia i Nova Zelanda estava ben girat 
90 graus, almenys des de la representació clàssica del planisferi terraqüi. Però als qui ho havien fet 
això no li feia mal als ulls. Ja que no tenien incorporada la representació del món tal com el 
descriuen els mapes. Vaig demanar a l’equip de nois i noies que refés la informació. El més 
sorprenent és que a cap dels nois i noies que hi ha a l’aula li molestava la visió d’aquell mapa 
alterat. Hi va haver un moment de reflexió i tensió, sobretot per part meva. Calia reconduir la 
situació per tal d’arribar a fer la tasca inicial, aquella famosa redacció. 

Se’m va acudir emprar una facècia vella, per tal de treure ferro a l’assumpte, però que ajudés a 
pensar amb la importància de l’ordre dels territoris: algú sap per què els óssos polars no es 
mengen els pingüins? Les respostes van ser variades i totes lògiques. Però la solució, és prou 
evident si la saps, que uns viuen a l’hemisferi nord i els pingüins a l’hemisferi sud. Per tant a l’Àrtic 
hi viu l’ós blanc. I Austràlia al seu lloc. Nova Zelanda també. Almenys des de Catalunya. La 
redacció va arribant. Però.. ai las! Una noia molt espavilada pregunta, aixecant la mà: com és que 
es diu àrtic i pol nord, alhora?  

A la xarxa vas! I ho esbrinem.  

El nom de l'Àrtic, prové de la paraula grega Artkos que significa terra de l'óssa. Estrella Polaris de la 
constel·lació de l'Óssa Menor, està exactament sobre el pol nord de la terra. L’estrella polar no es 
mou no té ni ortus (sortida), ni ocàs. Té una declinació aproximadament de 89, (una mica més), pel 
que es mou a una distància del Pol d’1 grau. Així ens va quedar clar que l’estrella polar era l’únic 
astre que ens serviria en el cas de navegar i per tenir el mapa de la terra orientat cap el pol 
magnètic del nord que és el nostre hemisferi. Sobretot de nit. I el mapa de classe també estava 
orientat en aquesta direcció 

 

L'agulla de la brúixola assenyala cap al nord magnètic. L’estrella Polar es situa sobre ( o propera, més precisament) del pol veritable. 



Ja teníem situat el mapa que avalava la necessària orientació d’Oceania, per refer el mapa i deixar-
lo correcte. I vam acabar cercant conceptes com: la longitud , de vegades representada per la lletra 
grega λ (lambda), descriu la localització d'un punt determinat de la Terra respecte a una línia nord-
sud anomenada Meridià de Greenwich, els punts poden ser a l'est o a l'oest d'aquesta línia. 
La latitud  és la distància angular, mesurada sobre un meridià, entre una localització terrestre i 
l'Equador. Es mesura en graus. Normalment per a mesurar l'angle es fa servir la lletra grega fi(φ). 
L'altitud  o cota  és la distància vertical d'un objecte respecte d'un punt d'origen donat, considerat el 
“nivell zero”. En termes geogràfics, com a nivell zero es pren el nivell mitjà del mar. Alçada s’aplica 
quan es refereix a persones. 

Ja va estar. Ja vam poder fer la redacció de vuitè continent. Refer el mapa a l’aula amb el nord ben 
situat. A partir d’aquest moment ja estàvem a l’alçada, com a persones informades, per iniciar la 
tasca encomanada. I aquest és el concepte que ens interessa l’alçada, l’altura o alçària de l’institut 
del segle XXI. Tenim un institut i una aula a l’alçada del moment i el lloc on vivim? Hi ha alguna 
estrella polar que ens guiï en la ruta de l’educació? 

Els  mestres  de  les  escoles  de  gramàtica que són avars, 

bruts, malhumorats, esquerps, colèrics, amb  intencions  molt   

dolentes...  Joan Lluís Vives. De disciplinis, Llibre XI. 

Longitud i latitud educativa fora de Catalunya 

Seguint les aportacions de Jan Amós Komenský, anomenat Comenius (1592, República Txeca -
 1670, Amsterdam) filòsof, gramàtic i pedagog txec. Del  món  clàssic  i  renaixentista  procedeix  i 
la  tesis que la persona no pot arribar  a ser veritablement  persona sense I 'educació,  i  si  aquesta  
falla,  pot   convertir -se  en  el  més  ferotge  animal  que produeix la terra, mentre que només la 
persona educada és pacífica, dòcil i útil per a si mateixa i per a la societat on viu. Comenius, J A :  
Didàctica magna. cap. VII,  7.   

S’han fet molts projectes educatius que porten el nom d’aquest pare de la pedagogia. Han ajudat 
molt a construir Europa hi ha servit per mobilitzar a docents i alumnat. Amb la participació en 
aquests projectes he pogut veure de forma privilegiada i de primera mà uns quants centres 
educatius fora del nostre país. Segurament molts han canviat però us puc fer arribar unes 
impressions d’aquestes experiències. 

El primer moviment va ser a la regió de la Toscana a una ciutat anomenada Bagno a Ripoli. Allí 
vam entendre una cosa molt important. Pels italians aquesta experiència era una oportunitat que 
servia per a formar els futurs importadors i exportadors del seu país. Per això estaven molt 
interessats en l’escola i el treball alhora. 

I l’institut anomenat Alexandre Volta era un edifici semblant els d’aquí. Les classes eren agradables 
i el patí molt gran i ben enjardinat. És un institut tècnic que no pas un liceu. Istituto Tecnico 
Commerciale Alessandro Volta és el nom del centre. El nom de la professora que va fer possible el 
projecte Francesca Giannetti. El contacte amb aquest institut va durar uns cinc o sis anys. I vam fer 
uns quants projectes més amb col·laboració del Consell Comarcal de l’Urgell. 

 



En col·laboració amb l’institut italià primer hi va accedir un centre grec del nord del país Katerini. 
Com que hi vam anar només una vegada vam poder veure poc les instal·lacions. Cal dir que ens va 
rebre el batlle de la ciutat i vam fer un programa de ràdio. També ens van mostrar com es feien les 
plaques solars. Pel que fa al Gymnasium & Lyceum of Katerini, l’associació de pares i mares ens va 
rebre i tractar amb molta gentilesa i l’edifici no el vam poder visitar ja que tots els actes es van fer al 
pati.  

 

Tanmateix els grecs es van despenjar del projecte i va ser un institut lituà qui va ocupar el lloc 
vacant. Així que el Bàltic va passar a ser el soci que mancava. L’1 de maig de 2004 érem a  
Kedainiai on Mikalojaus Daukšos pagrindin÷ mokykla era l’escola que ens acollia a nosaltres i els 
italians. Ens van presentar com ambaixadors d’Europa, vam anar a la televisió local com a tals. 
L’escola era molt poc sorollosa i l’alumnat feia música amb una perfecció admirable. Anaven 
uniformats amb colors foscos. Tot era molt proper al passat comunista. Dominaven les conserves 
de cogombres, els gelats i ens van presentar un home sant. No vam arribar a entendre massa la 
seva mentalitat. Ja que al l’escola les persones semblaven molt controlades i atemorides pel seu 
director i eren les qui eren les qui portaven el pes del projecte. 

 

La vida dóna molts tombs i vam tornar en un intercanvi a Florència ciutat en aquest cas era Liceo 
Machiavelli. L’ensenyament era i seguia el model clàssic del que aquí anomenaríem les 
humanitats. 

 

Després vam poder fer una visita a un institut singular que estava situat al Poggio imperiale. És una 
escola estatal que té molt espai, aules grans i un molt bon equipament esportiu. 

 

Va sorgir posteriorment l’oportunitat de fer un intercanvi amb un centre de Baviera. Enmig dels Alps 
ens vam situar amb una colla d’agramuntins i agramuntines. Passant per Munic vam arribar al 
Gymnasium Berchtesgaden, que era un centre molt nou i molt ben dotat. A l’entrar hi havia un 
cartell lluminós que indicava la despesa energètica constant del centre. Els llums s’encenien quan 



passàvem pels passadissos. Les classes eren àmplies, dotades de pissarres ergonòmiques, de 
canons i tenien una pica per rentar-se les mans. També hi havia un recollidor i una escombra. La 
llengua de relació era l’espanyola. 

 

I l’última experiència ha estat a Anglaterra a la ciutat de Bristol. On hi ha el Merchants’ Academy, 
una escola pública que ens ha ajudat a fer l'Aprenentatge Actiu d'Idiomes. Són tres els anys que 
hem visitat les seves instal·lacions. Un institut espectacular que té com a base del seu 
aprenentatge un campus esportiu amplíssim, un biblioteca central, una sala d’actes equipada, un 
menjador polivalent i unes aules que la majoria són a la planta baixa. L’alumnat porta uniforme i el 
professorat porta una mena de targetes electròniques per obrir les aules. Enmig hi ha uns estudis 
de televisió a disposició del centre. 

 

 

Quines són les eines què tenim i el model a seguir?  

Pitàgores de Samos  ja va dir: eduqueu els nens i no caldrà castigar els homes.  

Com que són les persones les qui fan la màgia de l’educació. L’equip docent i l’alumnat a l’institut, 
cadascú a l’aula i a la seva hora. Aquesta és la fórmula invariable del nostre sistema educatiu. Però 
si ens fixem més en l’espai físic, de com són les aules de secundària ens trobarem en un espai 
físicament buit, per no dir inert, amb la il·luminació dels fluorescents que ho accentuen. A part de 
les taules i les cadires. Amb, si tenim sort, canó i pissarra digital i la sempre, sempre omnipresent 
pissarra de guix. Un record per les tarimes. I al sortir de classe tanquem amb clau. 

Tot el material que hi ha en la majoria de classes de secundària, en un breu paràgraf. Els pupitres 
individuals. Sembla que és terra de ningú i que hi ha un fort recel a deixar-hi algun objecte de valor 
ja que no es confia en el seu bon ús. Ni un llibre, ni una imatge atractiva, ni un calendari... i sobretot 
cap extra com llapis, folis... o algun joc de taula educatiu... 

  

Imatges de les aules de secundària als instituts de Catalunya. Taula individual o pupitre. 



 

Una imatge del model d’aula que proposem. Maple Leaf International School de Canadà 

És la imatge d’un lloc d’aprenentatge, còmode, de gent que té alçada humana i intel·lectual o 
l’espai inhòspit on del qual ens hem de salvar de possibles actes vandàlics? 

Com eduquem els joves a la secundària a respectar el bé comú? Ens sorprèn, oi tant, que després 
aquests nois i noies surten a la vida i no saben el límit de les actuacions als espais comuns. El 
valor de les coses que són de tots i totes. Aquesta és una de les millors inversions socials i de 
valors humans de cara al futur que hauríem de treballar a fons en un institut actual. Sobretot en 
temps de crisi. Seria un estalvi. D’una gran quantitat i sobretot de qualitat. 

Tocant el cel amb els peus a terra no podem, encara, fer caure les parets de les aules, tal com ho 
fan a Suècia. 

 

Vittra Telefonplan / Bosch Rosan 

Però fer possible l’impossible no és tan difícil. 

Hi ha coses que són fàcils i es poden fer amb els instituts que tenim avui en dia, però no ens els 
creiem. Aprofitem les taules velles i posem-les en forma de U a l’aula o d’altres agrupaments. La 
distribució de les taules serveix per reflectir la feina en equip a l’aula. El professorat pot arribar a 
l’alumnat de forma fàcil. Ells i elles es veuen, es poden deixar material i ajudar-se a fer les tasques 
diàries. Cercar taules per treballar en equip. Sortir fora de l’aula a fer feina, quan el temps sigui 
avinent. No podem fer caure les parets però sí que es poden fer petits canvis que ajudin a millorar 
l’autoestima de l’alumnat i la cohesió del grup. 

  

Material per a treballar en grup, classe a l’exterior i una classe de Cardal Florida en forma de U 

Cercar que l’aula estigui plena de material per educar i educatiu per a tothom.  Amb mapes 
atractius al fons de la classe. Del món, de biologia, de tecnologia, símbols matemàtics, de 
vocabulari de les llengües que es treballen a cada nivell... Amb un racó ple de llibres i jocs 
educatius que ajudin a fomentar la cohesió del grup. Potser samarretes amb matemàtiques. Alguna 
planta viva. No cal que siguin objectes cars. És més un  canvi d’actitud de tothom per millorar la 



secundària. Cal que sigui versàtil, mòbil i econòmic que són les consignes del món actual. Així els 
joves es faran aquell espai, que no és de ningú, seu. Per això cal responsabilitzar-los en el bon 
funcionament de l’aula i que conservin allò que és agradable, un lloc d’aprenentatge únic i preciós 
que cal conservar i preservar pel proper any. Podem arribar a demanar-los que dissenyin i fabriquin 
el mobiliari de la seva aula? Se’ls pot demanar que deixin un llibre a l’institut pel proper curs 
escolar? Es podria fer un concurs de pòsters que es pensin per tal d’ajudar a millorar el resultat 
acadèmic? Tot això permetria llençar les claus que tanquen les classes actualment? 

   

      

Materials educatius que es podrien trobar a les aules de secundària. Mòbils, pòsters, calculadores, llibreries, mobiliari de 
cartró, jocs educatius,... 

També cal revisar els espais comuns que tenim com el pati, el menjador, els laboratoris, les aules 
de dibuix, el taller de tecnologia, de música i sobretot el gimnàs. La higiene és una part fonamental 
de l’educació i tots els joves després de les activitats d’educació física s’ha de dutxar. Tots els 
gimnasos tenen la calefacció i l’aigua calenta necessària per dur a terme aquesta activitat 
elemental després de practicar les activitats físiques? Conviden a fer-ho? Els passadissos potser 
es podrien dotar de llocs on beure aigua i amb alguna pantalla plana de televisió per informar de 
temes com sortides laborals, petits missatges, cicles formatius, la pàgina web, vídeos d’activitats a 
l’aula, premis literaris... Amb estalvi de paper que sempre és interessant. 

Però el més greu són els lavabos públics on sembla que els joves hi tenen una cultura pròpia. No 
sé ben bé què hi passa però costa tenir-los nets i adequats. Potser sí que cal controlar aquells i 
aquelles que hi van per saber qui fa les destrosses. Només centralitzant la clau a consergeria. O 
responsabilitzant a un grup cada setmana del seu bon funcionament. Caldria saber què passa a les 
festes de jove. I sabríem una mica més d’aquestes noves actituds que pateixen les lavabos. Però 
en aquest tema només tinc preguntes i evidències, no pas solucions.   

   

Lavabos, font, dutxes i un plasma en un institut. 

 



Només, per acabar, citar un pedagog català, Pau Vila (1881-1980) que seguia, com jo, la màxima 
d’Horaci: d’ensenyar delectant, em sembla que va avançar-se als temps o mai no hi hem arribat. 
Segons ell l’ensenyament s’ha de basar en els interessos de l’alumnat. La vida escolar ha de ser 
càlida i sentimental, la moral i la bellesa  són les dues finalitats de l’educació horaciana, on els 
alumnes fan l’escola, tant com el professorat. Eliminar el sentit competitiu dels premis i càstigs. 
Fomentar la participació i la responsabilitat de l’alumnat en l’organització i el desenvolupament del 
centre. Potser com a bon geògraf sabia de la necessitat de l’alçada humana a part de la longitud, la 
longitud i la cota per a mesurar l’educació. I la brúixola educativa tornarà a marcar el rumb a seguir. 

Ells i elles ho saben i en fan samarretes! 

 

 

 

 

 

 
 


