
DONCS SÍ, L’ENSENYAMENT DE LA HISTÒRIA 
ENCARA PODIA ANAR PITJOR!

Aquests dies, amb ocasió de la presentació d’un llibre 
sobre la història de Manresa adreçat principalment al 
jovent,”1 hem reflexionat una altra vegada sobre el pa-
per que ocupa la història en l’ensenyament dels primers 
nivells de l’educació obligatòria. A partir d’una base que 
vam establir en la nostra tesi doctoral sobre l’ensenyament 
de la història,”2 hem arribat a la conclusió que la situació 
encara s’ha agreujat més des del moment de la presenta-
ció de l’estudi, l’any 2002, en uns moments de transició de 
LOGSE a LOCE.

El problema és que entre les nostres autoritats relaciona-
des amb el camp educatiu s’ha escampat un cert temor 
o fins i tot “terror” per incloure la història i, afegiríem, la 
geografia, en els currículums. De tal manera que estan a 
punt de convertir aquesta assignatura “cul de sac” que són 
les ciències socials o el coneixement del medi social i cultu-
ral on encara s’hi pot trobar algun indici de tractament de 
la temporalitat, en una espècie de “Formació de l’esperit 
cívic”.

El problema ve de lluny, des de 1970 i la LGE de Villar Pa-
lasí, quan es va introduir en el nostre país una assignatura 
nova: les ciències socials, un invent americà de principis 
del XX, un invent propi d’un país que no tenia història 
o, més ben dit, no li interessava remenar la que tenia 
(la dels indígenes, la dels indis). Amb aquella assignatu-
ra s’intentava homogeneïtzar i aculturitzar els diferents 
col·lectius que arribaven de llocs dispersos i com deia un 
inspector espanyol de l’època es tractava de formar bons 
ciutadans.

Això ens va anar molt bé al professorat progressis-
ta d’aquell temps, els pocs que hi havia i els que co-
mençàvem. De cop i volta, ens evitava parlar de la “Guerra 
de Liberación” i del “Alzamiento Nacional” i substituir-ho 
per unitats com “Los seres vivos respiran”, “Participación 
en la vida local”, “Los ríos y las costas”, “Los bomberos”, 
“El trabajo en el campo”, “Pueblo y ciudad”, “La comarca”, 
etc.

Però el que ja passa de taca d’oli és l’obcecament de les 
autoritats educatives en mantenir aquesta assignatura-
pastitx amb pinzellades de geografia, ciències naturals, 
antropologia, folklore, economia, unes gotes d’història, 
etc.. Perquè com diu un famós doctor en Geografia urba-
na, Horacio Capel3 (1997) “la història té interès per ella 
mateixa [...] perquè contribueix a introduir una dimensió 
temporal dels fets humans i la diversitat cultural en el 
desenvolupament de la humanitat”. Capel continuava dient 
que “es podia discutir si la geografia ha d’estar present en 
l’ensenyança elemental, però no crec que hagi cap dubte 
sobre la necessitat de la presència de la història”.

1 COMAS CLOSAS, Francesc (2005). Manresa, una història per conèixer. 
Manresa: Parcir Edicions Selectes i Zenobita edicions.

2 SERRRA SANTALLUSIA, Josep Antoni. Les activitats d’aprenentatge. 
Classificació, catalogació i aplicació a l’ensenyament de la història. Tesi 
doctoral inèdita dirigida per F. Xavier Hernàndez Cardona i presentada a 
la Universitat de Barcelona, l’any 2002.

3CAPEL, Horacio (1997). “La didáctica de las Ciencias Sociales en la edu-
cación básica española. Una tesis doctoral sobre el diseño curricular de 
Ciencias Sociales”. Revista Bibliográfica de Geografía y CCSS, 49.

Doncs sí, l’Administració educativa actual té molts dubtes 
al respecte. I per què? Nosaltres apostem per resumir-los 
en dos aspectes bàsiques:

a)  Com diu el sociòleg francès Christian Laval (Presència, 
del 18 al 24 de març de 2005) i autor del llibre L’escola 
no és una empresa (editat per Paidos, 2004), l’educació 
s’està convertint  en un model centrat bàsicament en la 
formació de futurs treballadors. Estant convertint l’escola 
en un model utilitarista i mercantilista. “L’educació només 
cobriria la necessitat d’una inserció mínima, amb la llen-
gua materna, matemàtiques, noves tecnologies i l’anglès 
com a llengua de comunicació. Tot això està bé però 
limita el camp de l’educació” perquè es deixa fora assigna-
tures com la filosofia, la història, la sociologia i, en general 
les que serveixen per comprendre el món. Com a màxim 
–reconeix Laval– s’admet una certa sensibilització envers 
aquests coneixements, però no una formació específica.

D’aquest utilitarisme es deriven altres incongruències: 
“l’escola ho pot arreglar tot”. Com diu en un article recent 
el mestre Toni Poch (Perspectiva Escolar, 298), n’hi ha 
que es creuen que “Les escoles tenim varetes màgiques 
que transformen fins i tot els reietons aviciats, consentits 
i egoistes, en modèlics ciutadans democràtics, respon-
sables, capaços de pensar per ells mateixos i ser prou 
creatius per construir un món millor”. Com el mateix autor 
ens recorda, una bona part de la societat creu això, sense 
anar més lluny l’alcalde de Barcelona Joan Clos quan va 
demanar en el Ple municipal ajuda a les escoles perquè no 
es repetissin els fets vandàlics de Gràcia i Sants. Aquests 
polítics fan veure que no entenen que no és l’educació la 
que crea una societat avançada, sinó que és una societat 
cohesionada i sense tantes diferències la que pot generar 
una educació de qualitat. Tot i que molts són economistes 
es fan els desentesos sobre el fet que és el model sò-
cioeconomic el que permet les condicions necessàries per 
a la millora i progrés de l’educació.

I conseqüentment, aquí al nostre país, anem buscant la 
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pedra filosofal. Anem canviant lleis (3 en 15 anys!), com si 
substituint unes lleis d’educació per altres, sense canviar 
i transformar l’entorn sòcioeconomic, es pogués evitar el 
fracàs escolar. Però clar, és molt més fàcil passar la culpa 
a la institució escolar que assumir les seves responsabi-
litats com a polítics! Com deia un mestre en una carta a 
“El País semanal, 23-10-05”, de veritat es creu que una 
llei canviarà l’ambient de les aules. El problema és que 
l’alumnat és així en la vida quotidiana (hedonista, aviciat, 
gens disposat a sacrificar-se per obtenir les coses…) i que 
cada vegada l’escola incideix més poc en l’educació global 
de la ciutadania. I malgrat aquesta evidència, les nostres 
administracions docents no paren d’encarregar diagnosi 
per buscar solucions a l’educació a base de fer creure que 
els problemes socials i educatius es podran arreglar fent 
especial incidència “en el foment dels valors, del civisme i 
de la cohesió social” (MésManresa, 25-10-2005), cosa que 
ja està bé però que és insuficient, és d’una abstracció des-
esperant i és gairebé inútil, perquè per desgràcia això no 
està dins de les possibilitats de la institució escolar. Com 
deia la professora de la URV de Tarragona, Montse Guasch 
(Presència, Del 23 al 29 de setembre del 2005), el proble-
ma no s’arregla fent classes de valors als alumnes perquè 
“tenim una escola desbordada. L’escola no pot fer-ho tot 
i no té per què fer-ho tot” (subratllat nostre) [...] perquè 
a l’escola es treballa amb alumnes; no amb les famílies” 
i moltes d’aquestes han dimitit de la seva responsabilitat 
d’educar.

Com bé diu el conegut sociòleg Salvador Cardús (Regió 7, 
14-3-05), “a l’escola li toca sobretot transmetre coneixe-
ments que no hi ha ningú més que pugui transferir: llegir, 
escriure i pensar” perquè “quan ensenyes història ja estàs 
educant per la pau, si ensenyes ciències estàs ensenyant 
a pensar racionalment. I als pares els toca ensenyar les 
regles de convivència, el civisme, les formes de relacionar-
nos mitjançant una experiència quotidiana. A partir d’això, 
la complementació i la confiança (entre escola i famílies) 
serien molt grans”.

b)  La precarietat i/o inexistència de la història en els 
plans d’estudi dels cursos primerencs també té una raó 
relacionada intrínsecament amb la formació del professo-
rat, més ben dit amb la formació desviada del professorat. 
Fa massa temps, que algunes escoles de formació del 
professorat mantenen una vulgarització de les ensenyan-
ces que ens va deixar el psicòleg i naturalista suís Jean 
Piaget (1896-1980): hi ha unes etapes de desenvolupa-
ment intel·lectual i aquestes marquen el que l’alumnat 
pot aprendre i el que no. Bandejant, fins fa molt poc 
temps, les teories del rus Lev Vygostsky (1896-1934) que 
va descobrir “la sopa d’all”: ens referim a la idea que un 
escolar, amb l’acompanyament o ajuda d’una persona 
experta pot assimilar o construir conceptes propis d’un 
nivell de desenvolupament intel·lectual superior. O sigui, 
que el procés d’aprenentatge pot anar per davant, i fins i 
tot millorar, el procés d’evolució cognitiva de les persones i 
que això dóna més bons resultats que si l’escolar actua de 
forma independent.
També dura massa la creença que els nens i nenes petits 
són idiotes (en paraules d’un famós professor d’Educació, 
el canadenc Kieran EGAN, 1994) perquè se’ls ensenyen 
coses d’allò més trivials, posant una èmfasi excessiva 

en la manipulació d’objectes, en els aspectes lúdics dels 
coneixements, en l’anàlisi de les coses properes en el 
temps (el present) i en l’espai (el carrer, el barri, la nostra 
ciutat, etc.). Actuacions molt esteses entre els profes-
sionals de l’ensenyament que es podria entendre com si 
tractessin a la canalla entre cotons: fora càstigs i sancions, 
fora els deures escolars, mai dir-los un no, que no es 
frustrin amb l’esforç, que sobretot juguin –especialment si 
estan al parvulari–, i procurar evitar-los les angoixes que 
pugui provocar un docent que els exigeixi treballar com a 
escolars que són. Amb altres paraules un excés de culte a 
la infància que només fa que afavorir la creació de Peter 
Pans (Luc FERRY, exministre d’Educació de França, La 
Vanguardia, 2-5-05) perquè no se’ls inculca suficientment 
que l’educació és l’únic camí per arribar a l’edat adulta i 
que tindran que esforçar-se per a poder-la disfrutar”.

Davant tot això, nosaltres no tenim cap fórmula màgica 
per solventar els problemes de l’educació, simplement 
estem a favor del tractament de la temporalitat i fins i 
tot de la introducció de la història des de les edats més 
primerenques, com fan, britànics, francesos o italians 
perquè estem completament segurs que els nostres 
escolars no estan fets d’una pasta més tova que els 
nens i les nenes d’aquests països veïns. I estem a favor 
d’incloure de forma específica i normalitzada la història i la 
geografia, no només pels seus valors intrínsecs, sinó per 
l’apassionament que hi posen els escolars quan es treba-
llen projectes d’aquesta temàtica i perquè no hi ha cap 
problema psicològic i educatiu que ho impedeixi.

I és que la història, adaptada a la seva edat i treballada 
científicament (no, com ens la van ensenyar a nosaltres!) 
pot ajudar a desenvolupar la pròpia identitat de l’escolar, 
tant en relació amb les altres persones, com en relació 
amb el temps, perquè els infants estan connectats al seu 
propi passat a través de les famílies, el medi ambient, 
l’herència cultural compartida i tenen una curiositat 
natural pel seu passat. La història ajuda a desenvolupar 
formes diverses de conèixer i comprendre i ensenya a ac-
tuar, pensar i interrogar, tal com ho fan en un altre nivell 
els historiadors.

Però desgraciadament, tot això sembla que sigui picar 
pedra perquè les anteriors autoritats administratives conti-
nuaven erra que erra amb les seves obsessions:

“Educació enforteix l’aprenentatge de llengües estrangeres 
als centres. La conselleria impulsarà el gust per la lectura, 
el respecte a l’ecologia, el civisme i la igualtat sexual” (el 
Periodico de l’Estudiant, octubre 2005), però una pàgina 
després es pot llegir: “Espanya està a la cua de l’OCDE en 
graduats d’ESO”

“Recursos TIC a l’àrea de ciències socials. El professorat 
passa de transmetre els coneixements (remarcat nostre) 
a tutoritzar l’obtenció i el tractament de la informació” 
(pàgina web del Departament d’Educació, 8-11-05)

I així podríem seguir amb cites d’aquest estil perquè això 
que el professorat transmeti coneixements està cada 
vegada més devaluat i mal mirat. Serà perquè als nostres 
escolars els en sobra… de coneixements. Veurem si algu-
na vegada cauen del cavall, com sant Pau!


