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ESCOLA I SOCIETA.T DE MASSES TELECOMUNICAJDA 
conclusions (1992) 
 
 
Respecte a l'estat actual de l'escola com a institució: 
 
01. LA POBRESA DE L'ESCOLA POSTMODERNA 
L'escola no pot aplicar de manera inconscient el pensament dèbil i l'actitud 
postmoderna quan la seva funció és promoure formació i donar accés a la 
cultura. 
Cal construir un model d'escola unitari i prou sòlid com per donar a l'infant 
instruments per a que decideixi la seva vida i no es plegui miticament a tot el 
que se li presenta. Solament amb una educació forta es pot superar la 
consciència mítica formada per l'enlluernament de les noves tecnologies i de la 
cultura audiovisual de masses. 
 
02. L'ESCOLA HA DE RESPONDRE A UNA SOCIETAT TECNOLÒGICA, 
INTERCOMUNICADA I PLURICULTURAL 
Es evident que la societat viu una profunda transformació, o al menys ho 
sentim així de manera generalitzada. El col·lectiu social viu una gran crisi 
d'identitat. Alhora que cal respondre al perfil de societat tecnològica, 
intercomunicada i pluricultural, l'escola, per mandat constitucional i seguint la 
Declaració universal dels drets de l'humà, ha de promoure una educació per al 
ple desenvolupament de la personalitat humana, l'enfortiment del respecte als 
drets humans i a les llibertats fonamentals; ha d'afavorir la comprensió, la 
tolerància i l'amistat entre totes les nacions i tots els grups ètnics o religiosos i 
es sumarà a les activitats en favor de la pau. 
L'escola ha d'obrir-se a la cultura mosaic com a motivació, la cultura 
tecnològica no pot actuar al marge de l'ètica i cal aplicar-se a un model cultural 
sempre evolutiu entre la tradició i la innovació. 
 
03. LA DIVERSIFICACIÓ DE L'ESCOLA ES TAMBE UNA EXIGENCIA PER 
DONAR RESPOSTA A LA DIVERSITAT D'ESTILS COGNITIUS DELS 
ALUMNES 
S'ha d'atendre l'educació dels infants de manera diversa i l'avaluació de 
l'aprenentatge s'ha de fer amb aquest mateix criteri. Atendre els quatre estils 
cognitius bàsics (intel·lectual, executant, inventiu, interessat) és una exigència 
inajornable. Així mateix el processament de la informació i les ficcions dels 
mitjans de comunicació de masses i un ambient de comunicació interpersonal 
poden evitar alguns dels molts casos de personalitats desequilibrades que 
trobem entre els joves. 
 
04. LA IDENTIFICACIÓ DE L'INFANT AMB L'ESCOLA ES INEXCUSABLE EN 
UNA SOCIETAT DEMOCRÀTICA QUE PROCLAMA LES LLIBERTATS. 
No podem mantenir per més temps l'escola de l'obligació i cal crear les 
condicions per a que l'alumne s'identifiqui amb la tasca escolar. La seqüència 
inalterable de l'aprenentatge en aquest model pedagògic és: interès de l'alumne 
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- rendiment personal - nivell d'aprenentatge. Pretendre el nivell sense propiciar 
l'interès i el rendiment és fer una escola que ofega. Atendre l'interès de 
l'alumne no exclou que l'escola sigui exigent i determinats compromisos que 
potser hauran de ser negociats s'han de complir per respecte a tots. 
 
05. L'ESCOLA HA DE CANVIAR RADICALMENT ELS SEU FORMAT 
DIDÀCTIC I EL SEU MODEL ORGANITZATIU ÚNIC I MONÒTON 
Cal revisar totalment la concepció dels horaris i dels espais de classe. 
Constitueixen un model organitzatiu que no té res en comú ni amb el món de la 
producció, ni amb el món de la cultura i encara menys amb el món de la 
comunicació que és el que més fascina als alumnes. 
 
06. L'ESCOLA HA DE RESOLDRE URGENTMENT TOTS ELS 
APRENENTATGES BÀSICS I NO ES SOCIALMENT ACCEPTABLE QUE ELS 
PARES HAGIN DE RECÓRRER A INSTÀNCIES DE SUPLÈNCIA 
L'aprenentatge d'un idioma estranger, la mecanografia, l'ús de la informàtica, 
l'aprenentatge de tècniques de treball i estudi, la gimnàstica i l'esport de base, 
han de ser resolts a l'escola per tots els alumnes amb capacitat. Altra cosa és 
que els alumnes segons interessos o aficions desenvolupin aprenentatges de 
música, art, dansa, esport o bricolatge en institucions d'educació no formal. 
 
07. ELS COSTOS DE L'EDUCACIÓ HAN D'INCLOURE ELS COSTOS 
DERIVATS D'UNA ESCOLA POC EFICAÇ 
Cal considerar els costos de classes de recuperació a càrrec dels pares, els 
costos d'atenció psicològica, els costos dels embarassos precoços, els costos 
de la destrucció ambiental dels joves marginats. Sens dubte pensem que el 
mateix valor econòmic invertit en les escoles hagués donat un rendiment molt 
superior. 
 
 
Respecte a la comunicació de masses, els seus efectes i l'escola: 
 
08. ELS EFECTES DE LA COMUNICACIÓ DE MASSES NO SON DIRECTES. 
L'AMBIENT EN EL QUAL ES REBEN I ELS LÍDERS D'OPINIÓ EXERCEIXEN 
UNA FUNCIÓ DE MEDIACIÓ 
Podem abandonar tots els clams apocalíptics sobre els excessos de violència i 
sexe que atribuïm a la televisió i als MCM en general. Si influeixen en uns 
alumnes serà per l'acceptació passiva que en fa l'ambient familiar o l'ambient 
escolar. 
 
09. NO HEM D'IDENTIFICAR COM A MISSATGES SINÓ COM A TEXTOS 
ELS CONTINGUTS DE COMUNICACIÓ DE MASSES 
Cada individu fa la seva comprensió i la seva verbalització que no depenen del 
contingut en si sinó del seu marc de referència i d'experiències anteriors. 
No escau doncs imposar cap norma o cànon moral o estètic atès que tots són 
opinables. 
 
10. L'ESCOLA NO POT RESTAR INDIFERENT DAVANT ACTITUDS I 
ACCIONS QUE ATEMPTEN CONTRA LA HUMANITAT, CONTRA LES 
PERSONES, CONTRA LA NATURA I CONTRA LES CULTURES. 
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No imposar una norma moral no significa restar indiferent contra el que 
atempta contra uns valors acceptats per consens explícit o implícit per una gran 
majoria social. (Atesa la delicadesa de l'afirmació és preferible concretar-ho en 
exemples). No pronunciar-se davant les violacions sexuals que es produeixen, 
acceptar les violències descontrolades dels fanàtics d'un equip esportiu o donar 
per normal la corrupció dels polítics no són acceptables en el nostre context 
cultural. 
 
11. LA CULTURA DE MASSES ATÉN LES NECESSITATS PRIVADES: 
AFECTIVES, IMAGINARIES, MATERIALS I SITUA EN L'ÈTICA DEL LLEURE. 
L'educació d'avui ha de capacitar per a prendre decisions i fer un ús autònom i 
responsable del lleure i de les possibilitats que ofereix la societat de consum. 
L'escola pot ser la institució que està al costat dels menors d'edat de forma 
totalment desinteressada desenvolupant el dret i la consciència de prendre 
decisions pròpies. 
 
12. L'ESCOLA HA DE CAPACITAR PER A L'AUTODIDAXIA ATESES LES 
POSSIBILITATS D'INFORMACIÓ I FORMACIÓ A PARTIR DELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ DE MASSES. 
L'aprenentatge escolar s'ha de projectar sempre sobre la vida real dels 
alumnes posant en acció tots els vessants de l'educació: teòrica, tecnològica, 
pràctica i artística. 
 
13. ELS MITJANS ELECTRONICS I INFORMATICS SON UNA EXCEL·LENT 
OPORTUNITAT PER DIVERSIFICAR L'EDUCACIÓ. 
Cal aplicar aquests mitjans per a diversificar i no per a uniformitzar més 
l'aprenentatge dels alumnes. 
 
14. CAL EMPRAR LA TECNOLOGIA ADEQUADA A CADA PROBLEMA I 
DEFUGIR LES MODES PER PRESTIGIAR-SE. 
El millor principi és aplicar el mitjà més simple per a un determinat objectiu. 
Quan més potent és el mitjà menor es la intervenció personal que cal. No és el 
mitjà el que educa sinó l'acció personal invertida en l'objectiu. 
 
 
Resultat de l'experiència d'altres països en educació en matèria de 
comunicació: 
 
15. NO HI HA JA OCASIÓ PER FER EXPERIMENTS O COMPROVACIONS 
CONCRETES SOBRE L'EFICÀCIA DE DETERMINADES ACTUACIONS O 
MITJANS. CAL ENDEGAR UNA DINÀMICA GLOBAL D'INCORPORACIÓ DE 
LA COMUNICACIÓ. 
Totes les comprovacions de petites qüestions exigeixen un disseny 
d'investigació molt complet i s'arriba a constatacions poc precises. Però en el 
cas que siguin precises, ¿com es pot assegurar que són degudes a la 
intervenció escolar i no a intervenció familiar o a una circumstància d'atzar? 
 
16. L'EDUCACIÓ EN MATÈRIA DE COMUNICACIÓ NO ES POT REDUIR A 
UNA NOVA MATERIA AL CURRICULUM. 
La comunicació impregna totes les àrees de coneixement i pràctica cultural. Cal 
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abordar totes les àrees tenint present la realitat de comunicació de masses. 
Això no obstant, una àrea pot ajudar a estructurar uns blocs informatius i unes 
pràctiques d'anàlisi i comprensió dels productes comunicatius. 
 
17. LA PRODUCCIÓ EXPRESSA DE PROGRAMES DIDÀCTICS ES MOLT 
COSTOSA I ELS SEUS EFECTES SON MOLT LIMITATS. 
Des d'un punt de vista econòmic una producció de materials adreçada ala 
consum exclusivament escolar és insostenible i surt a costos altíssims. Aquests 
costos no es corresponen amb els resultats. El valor fonamental dels materials 
a l'escola està en la seva utilització. Interessa més dedicar els esforços a 
produccions de qualitat per al temps de lleure dels infants que podran ser 
processades a l'escola. 
 
18. LA UTILITZACIÓ COMUNITÀRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ ES 
UNA ALTERNATIVA QUE POT PROMOCIONAR CULTURALMENT PERÒ 
QUE SOLAMENT PODEN IMPULSAR GRUPS INDEPENDENTS O 
ORGANISMES PÚBLICS. 
Les experiències procedeixen de països en vies de desenvolupament. 
Importants nuclis de població que no han tingut l'accés a la cultura poden tenir 
una oportunitat. Cal però desenvolupar models interactius i no fonamentalment 
receptius com així han estat. 
 
19. CAL DONAR ORIENTACIONS ALS PARES SOBRE L'US DE LA 
TELEVISIÓ, EL MCM MES FAMILIAR. 
Els pares es troben desorientats. Es mouen entre la prohibició de la televisió o 
de determinats programes i deixar als fills tranquils amb el "cangur electrònic" 
que surt a molt bon preu. 
Cal informar els pares sobre la mediació, el valor de veure junts i 
interactivament i la conveniència de passar a activitats pràctiques a partir dels 
continguts de televisió. 
 
 
Resultat de l'examen documental i del coneixement propi de les 
experiències que s'estan realitzant a Catalunya i a alguns indrets 
d'España: 
 
20. HI HA UN BON NOMBRE D'EXPERIÈNCIES MONOGRÀFIQUES QUE 
APORTEN RECURSOS IPROPOSTES PEDAGOGIQUES UTILS.CAL PERO 
ARTICULÀR-LES AMB EL CONJUNT D'ACTIVITATS ESCOLARS. 
Hi ha experiències d'utilització de la premsa, d'utilització de la fotografia, de 
còmics i muntatges audiovisuals, de cinema que generalment han estat 
impulsades per mestres entusiastes que han dedicat moltes hores a elaborar 
materials. 
Les experiències d'utilització del vídeo i de la informàtica són les que 
darrerament es presenten a tot arreu. Generalment són propostes molt 
incipients, poc elaborades i dipositen moltes esperances en una aplicació 
marginal de l'escola, una aplicació que poques vegades introdueix innovacions 
al currículum i que encara menys es estructuradora del currículum. Són 
experiències que es presenten amb preferència de mitjans i de la ràtio 
d'alumnes: equips específics; semigrups a informàtica i grups de quatre o sis 
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alumnes per realitzacions de vídeo. Més mitjans per aquests aprenentatges 
que no pas per l'aprenentatge fonamental de la nostra cultura: llegir i escriure 
als sis anys. 
 
21. LES ADMINISTRACIONS EDUCATIVES, EL DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT A CATALUNYA, DESENVOLUPEN PROGRAMES 
ESPECÍFICS D'INFORMÀTICA I DE VIDEO A L'EDUCACIÓ AMB 
RESULTATS MOLT DESIGUALS SEGONS LES ESCOLES. 
Hi ha centres amb un desenvolupament molt correcte. Hi ha centres on els 
professors aprenen l'ús i es professionalitzen però desatenen els alumnes. Hi 
ha centres on els aparells no donen el rendiment esperat; passat el primer 
temps han quedat força abandonats. Falten models diversificadors, diferents 
d'anar tots els alumnes a l'aula d'informàtica o a veure el vídeo. 
Possiblement hagués calgut facilitar abans els mitjans a mestres i professors 
que havien estat els impulsors d'experiències innovadores quan no hi havia 
mitjans. Poc a poc s'han anat incorporant però hagués estat més productiu 
haver-los incorporat els primers atès que són els que tenen un model educatiu 
clar abans d'adoptar una nova tecnologia. Potser no els coneixíem. 
 
22. NO TE SENTIT PLANTEJAR LES DIVERSES TECNOLOGIES COM SI 
FOSSIN EXCLOENTS O IGNORANT-SE LES UNES A LES ALTRES. 
Hi ha els defensors de la informàtica; hi ha els defensors del vídeo. Semblen 
dues especialitats que pugnen per aportar la solució a l'escola; són mestres 
que així ho veuen. Tampoc aquestes tecnologies poden ésser excloents de 
d'altres anteriors: el cinema, el muntatge audiovisual, la revista d'escola... 
 
Resultat de l'observació participant i de la comprovació descriptiva i 
experimental realitzada a escoles de Catalunya: 
 
23. COMUNICACIÓ DE MASSES FENOMEN TOTAL. 
Els adolescents i joves estan marcadament interessats o atrets pels Mitjans de 
Comunicació de Masses (MCM) de manera generalitzada. 
 
24. ADAPTACIONS TÍMIDES DE L'ESCOLA. 
L'escola incorpora alguns mitjans, poques activitats i iniciatives molt limitades 
per tal de no canviar l'organització general. Els MCM no s'adapten bé a 
l'organització escolar. 
 
25. ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DIDÀCTICS NO DONEN RESULTAT. 
Els MCM massa adaptats a l'escola en format didàctic clàssic no donen el 
resultat esperat. Avorreixen els alumnes i perden l'atractiu i fascinació pròpia 
dels MCM. Generalment estan fets amb ritme de classe convencional o de 
noticiari-documental. 
 
26. ABUNDOR DE MATERIALS I APARELLS DE COMUNICACIÓ. 
L'abundor de continguts i materials de comunicació l'abaratiment dels aparells 
tecnològics són un factor que afavoreix la generalització a les escoles i aporta 
noves oportunitats de treball escolar. 
 
27. FALTEN INICIATIVES PEDAGÒGIQUES COMUNICATIVES. 
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Falten iniciatives pedagògiques i d'organització escolar noves per incorporar els 
nous mitjans. Els nous mitjans amb models pedagògics caducs basats en els 
coneixements passius i l'especialització dels coneixements no aporta més 
resultat que una il·lusió inicial efímera. 
 
28. EXISTEIXEN INICIATIVES AMB GARANTIA SUFICIENT PER 
DISSENYAR UN NOU MODEL D'ESCOLA. 
La pedagogia per a adolescents de Súnion - Institució Cultural Catalana que 
aporta una escola que entusiasma, un ritme de treball intens i una participació 
amb serveis a la comunitat escolar. 
La pedagogia del treball d'Escola l'Horitzó que garanteix el desenvolupament 
personal, un ritme a la mida de les possibilitats de cada alumne i realitzacions 
de treball aprofundit segons les exigències científiques. 
La pedagogia cultural de l'Escola Pública de Vilarodona que està en constant 
interacció amb el medi local per la seva acció cultural i amb el medi universal a 
través dels MCM i els alumnes treballen amb autonomia consultant tota mena 
de material. 
 
29. HI HA UN GRAN NOMBRE D'INICIATIVES NO-ESCOLARS QUE 
APORTEN MODELS DE PRACTICA EDUCATIVA. 
Cada dia es multipliquen més les iniciatives de comunicació i de cultura amb 
suport de les noves tecnologies però també revaloritzant la creació humana 
directa. 
 
30. LA REFORMA EDUCATIVA I EL DISSENY CURRICULAR UN BON MARC. 
Amb la Reforma Educativa es poden impulsar les innovacions curriculars i es 
poden introduir modificacions organitzatives que diversifiquin la utilització 
d'espais i flexibilitzin la utilització del temps. 
 
31. LA INCORPORACIÓ DELS MCM HA DE SER ESTRUCTURADA I ES 
ESTRUCTURANT. 
La incorporació no superficial ni esporàdica dels MCM s'ha de seqüenciar i 
s'han de preveure diferents usos: suport, comprensió, expressió i coneixement. 
Això demana una modificació de les formes de treball i de les funcions del 
professors. 
 
32. LA UNITAT D'ACCIÓ EDUCATIVA UNA EXIGENCIA BÁSICA. 
La unitat d'acció docent correspon als mestres i es una exigència professional 
en qualsevol model escolar però encara més en un model complex i diversificat. 
La unitat d'acció institucional dels mestres i els pares és una valor d'eficàcia 
educativa particularment en el període de l'adolescència. 
La unitat d'acció comunitària és una nova exigència a considerar. Una escola 
oberta a l'entorn i a projectar cultura ha d'estar compresa i ben acceptada per la 
ciutadania. 
 
33.EL MESTRE/PROFESSOR HA DE VEURE EL MON EN CLAU DE 
COMUNICACIÓ. 
Cal un canvi d'estratègia professional. El mestre/professor ha de tenir 
coneixement dels MCM i estar al corrent del que veuen els alumnes; ha 
d'incorporar actituds i estils propis dels MCM; ha de pensar formats didàctics i 
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organitzatius segons el model cultural i comunicatiu. 
Interessa més estar atent als MCM que fer grans preparacions didàctiques de 
caràcter tancat. Cal estar a l'escola el temps just i disposar de temps per 
consumir comunicació. 
À l'escola el mestre/professor ha de disposar d'un espai adequat (despatx 
individual) per a tenir pre-parats una gran diversitat de recursos (cintes, revistes, 
objectes) 
 
34. L'ESCOLA HA DE DISPOSAR DE DEPARTAMENT DE PRODUCCIÓ. 
Atesa la gran quantitat de recursos i la diversitat de formes de treball que cal 
introduir a l'escola, caldrà disposar d'un nucli de treball fonamentalment dedicat 
a produir o seleccionar materials i propostes que els realitzadors, els professors, 
tinguin a disposició. Correspon al model organitzatiu dels MCM (producció + 
realització). 
La concepció de departament de producció ens fa veure que a l'escola no cal 
que tots siguin docents, ben al contrari, l'equip professional quedarà enriquit 
amb la incorporació de professionals d'altres camps, particularment de la 
comunicació, de les noves tecnologies i de la informàtica. 
 
35. L'ESCOLA HA D'ENSENYAR À APRENDRE FORA DE L'ESCOLA. 
L'escola ha de proposar la realització d'activitats culturals que s'organitzen fora 
de l'escola i activitats lúdiques que puguin donar creativitat al lleure. 
 
36. L'ACCIÓ ESCOLAR FONAMENTALMENT COMUNICATIVA I DE 
TREBALL EN GRUP. 
El temps escolar és un temps de trobada i s'han de privilegiar les activitats de 
comunicació i de treball en grup. Que el treball en grup sigui més agradable no 
significa que sigui menys aprofitable i que porti menys aprenentatge. Si els 
alumnes passen a ésser protagonistes del seu aprenentatge i els 
mestres/professors exerceixen una orientació personalitzada no hi ha risc 
d'engany. 
 
37. ELS ALUMNES GRANS HAN D'APRENDRE A AUTO-ORGANITZAR-SE I 
PART DEL TREBALL PERSONAL POT ANAR PASSANT A CASA EN DIES 
LECTIUS. 
Les activitats de caràcter personal han d'ésser introduïdes progressivament 
però s'han d'incorporar en temps d'autoorganització que els alumnes han de fer 
autònomament. Caldrà anar a la discrecionalitat de l'horari, particularment si els 
alumnes tenen condicions de treball a casa. Però no es pot abusar dels caps 
de setmana i vacances dissenyats per canviar d'activitat. 
 
38. L'APRENENTATGE CREATIU I LA INICIATIVA DE L'ALUMNE ES PODEN 
INCORPORAR A L'APRENENTATGE ESCOLAR. 
El consum actiu de la informació, la conformació d'opinions pròpies i les noves 
aptituds derivades de la cultura audiovisual i tecnològica donen ocasió a 
treballar amb tot el cervell i l'escola no ho ha d'ignorar. Es una necessitat per a 
tots els alumnes i és una possibilitat de reeixir per aquells menys adaptats a al 
pensament abstractiu. 
 
39. ELS CONTINGUTS DE COMUNICACIÓ DE MASSES PODEN ÉSSER 
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OBJECTE DE COMUNICACIÓ PERSONAL. 
Organitzar situacions de conversa i debat a partir dels continguts de 
comunicació de masses es desvetllar actituds i promoure hàbits de 
comunicació. Cal activar especialment la comunicació intergeneracional per 
evitar un fraccionament social que comporta un fraccionament cultural. La 
cultura evoluciona de manera dialèctica per contraposicions i contrastos i es un 
fenomen col·lectiu de continuïtat. El fraccionament social és un empobriment 
cultural. 
 
 
Resultat de la síntesi personal: 
 
40. LA UTILITZACIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ I EL PROCESSAMENT 
DELS CONTINGUTS A L'ESCOLA ES TRANSFEREIX À LES ACTIVITATS 
EXTERNES A L'ESCOLA. 
Des d'infants petits (de 4 a 6 anys) fins als més grans es comprova com 
l'exercitació d'anàlisi denotatiu i connotatiu del document de comunicació fet 
com a activitat de comunicació grupal s'aplica fàcilment a d'altres productes de 
comunicació. Sembla talment com si interioritzessin una fórmula que s'apliqués 
automàticament. 
Amb infants (de 7 a 11 anys) l'anàlisi dels productes de comunicació s'ha de 
completar amb informació i experiments sobre trucatges i efectes visuals. 
Amb alumnes adolescents i joves l'anàlisi dels productes de comunicació ha de 
ser respectuosa amb tots els criteris estètics i tots els valors ètics i s'ha de 
completar amb informació sobre la producció de comunicació. 
 
41. A L'ENSENYAMENT SECUNDARI CAL INTRODUIR EXPLÍCITAMENT 
L'EDUCACIÓ EN MATÈRIA DE COMUNICACIÓ I L'ALTERNATIVA MES 
SENZILLA ES INCORPORAR-LA A L'ÀREA SOCIAL. 
Els materials de comunicació reflecteixen el ser, el voler ser, el sentir i el patir 
de la societat, dels grups socials. La comunicació i els estudis socials poden 
formar part de l'àrea de ciències socials enriquint-la. Els materials de 
comunicació poden constituir la matèria prima del laboratori de ciències socials 
i els textos comunicacionals han d'ésser estudiats per la filosofia. 
Això no exclou una perspectiva interdisciplinària. Ben al contrari cal 
desenvolupar-la al màxim: anàlisi visual i estètica, estudis de comunicació no-
verbal i llenguatge, expressió corporal i comunicació, literatura i relat 
comunicatiu. 
 
42. L'ESCOLA HA DE REVALORAR MOLT L'EXPERIÈNCIA DIRECTA 
FRONT A LA REALITAT SIMBÒLICA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ. 
S'ha de partir de la vida real i de les experiències vicaries dels mitjans de 
comunicació i cal acceptar que hi ha possibilitats educatives. L'arrelament però 
el garanteixen les experiències directes si no volem deixar els alumnes en un 
món endormiscat. 
L'experiència col·lectiva i vital de l'escola és una base d'arrelament fonamental. 
A la família cal promoure les activitats de realització directa, la participació en 
actes o els jocs interactius. 
Cobren un valor especial les activitats culturals vives: concerts no massius ,en 
directe, poden veure bé els músics, dansa popular, teatre, museus en els que 
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es pot tocar i experimentar, tallers de realitzacions, excursions i observació de 
la natura, experiències de calor, fred, vent, foscor, gana, set, silenci, solitud... O 
bé la família o bé l'escola ha de proporcionar experiències d'aquest caire. 
 
43. EL MESTRE/PROFESSOR HA DE TENIR UN SOU DE CULTURA 
Malgrat tots els recursos tecnològics i tots els sistemes organitzatius, el mestre 
o professor és l'element clau del procés educatiu atès que és en ell 
mateix ,model , dinamitzador, informador i sancionador cultural. 
La cultura del mestre o professor, del conjunt de professors d'una escola, és 
determinant. Malgrat les bases científiques i els procediments tecnològics que 
guien la pràctica educativa, el toc final el posa el mestre amb la seva 
intervenció i els seus recursos personals. 
Per formar ciutadans amb el màxim nivell cultural hem de retribuir-los amb un 
sou que permeti fer habitualment despeses culturals. Si el mestre ha d'ésser 
consumidor assidu de llibres, de teatre, de concerts, d'aparells tecnològics, de 
publicacions periòdiques, de viatges enriquidors... Si la preparació de la classe 
ja no es fa amb un llibre de text sinó amb tots els recursos culturals que el 
mestre coneix i usa habitualment vol dir que el patrimoni cultural del mestre és 
una despesa en educació. 
La societat ha de considerar la necessitat d'invertir en educació augmentant 
significativament la retribució dels professionals de l'educació perquè siguin 
professionals amb el nivell i amplitud cultural més alts possible. Mentre això no 
es canviï s'ha de saber que la cultura de l'escola, llevat molt dignes excepcions, 
serà una cultura pobra, esquifida i més aviat consumista, com la de la majoria 
de la població. 
 
44. MALGRAT QUE ELS RECURSOS PER A L'EDUCACIÓ SIGUIN POCS, 
NO S'ESTAN APROFITANT TOTS ELS RECURSOS DISPONIBLES. 
Acostumats a una gran escassetat, de recursos a les escoles no ens hem 
adonat que en els darrers anys hi ha hagut un increment considerable de 
mitjans materials i de pressupost econòmic. A això s'hi ha afegit l'accessibilitat 
als instruments tecnològics. 
No es pot caure més en l'error de voler sempre l'edifici, l'equipament o l'aparell 
amb les millors possibilitats. Les millors iniciatives pedagògiques s'han fet en 
edificis precaris, equipaments limitats i disponibilitats de material insuficients 
per a les idees que aportaven els mestres. 
No podem seguir amb l'excusa de les limitacions materials i cal donar 
rendiment als recursos que ja es tenen. Es la millor credencial per rebre més 
recursos de l'Administració Educativa. Aquesta haurà de procedir a una 
distribució dels recursos indicativa en base a les necessitats i rendibilitat 
educatives de cada escola. 
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