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L'aprenentatge com a proces de vida

En psicologia el terme prevencio es emprat en general per a denominar, davant

de possibles patologies, una accio amplia de caracter profilactic.
Aquesta accio, en tant que actuacio sobre les causes explicatives d'una anoma-

lia, contempla dos vessants d'intervencio clarament diferenciats. Mentre que un par-

teix de l'individu com a nucli d'estudi de la problematica, I'altre promou un tipus

d'analisi institucional en la qual la relacio nen-mestre juga un paper molt important.

El primer model d'intervencio se serveix de la psicopatologia que amb els seus

recursos d'aplicacio directa a una intervencib individual incideix sobre el trastorn

amb la finalitat de modificar-ne el curs anormal, el qual es detectat, a vegades, en el
curs dels primers anys de vida.

El segon model d'intervencio utilitza l'analisi psicopedagogica i institucional en

la relacio que hi ha entre el desenvolupament del psiquisme i el medi. Entes aquest
com a suport pedagogic-formatiu necessari als processos adaptatius del subjecte.

Les relacions explicatives de causa-efecte es confonen en el moment d'intentar
aclarir les raons primeres del conflicte. Considerem que tot conflicte apareix, preci-
sament, en la interaccio entre l'organitzacio operacional del subjecte i el context en
el qual aquest actua. Un plantejament d'aquest tipus fa dificil diferenciar les causes
dels simptomes ja que tot simptoma pot actuar en tant que causa invertint-se flavors
la relacio en I'explicacio.

El comportament, motor de I'evolucio de la personalitat, suposa sempre una rela-
cio entre l'organisme i el medi en la que es configuren totes les funcions. Adhuc les
funcions intellectuals superiors. Direm, doncs, que una correcta evolucio es aquella
que genera un proces d'equilibracio entre les exigencies del medi i I'organitzacio
cognitiva propia de cada individu. Una patologia o proces patologic apareix quan
aquest equilibri, que fins aleshores mantenia una estabilitat, es trenca i nomes es
restableix de forma momentania i aillada.

El medi en el qual tot nen es desenvolupa esta format per molts i diversos com-
ponents, essent-ne dos els que, per presentar una continuitat en el temps, prenen un
sentit especial quant al «rok que juguen en la seva formacio: la familia i I'escola.
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La familia corn un sistema de relacions afectius-socials en el si del qual el nen

apren tot un conjunt de normes culturals, de comportaments socials que li han de
servir per a conviure en la societat en que viu.

L'escola com a institucio encarregada de transmetre tot el nostre Ilegat cultural

to una doble finalitat: per una banda la transmissio dels coneixements cientifics i per

altra banda la socialitzacio de l'individu envers el grup, la qual comporta I'aprenentat-

ge de les relacions d'amistat, de reciprocitat, de cooperacio i de convivencia en grup.

Es evident que tant la familia (pares) com I'escola (mestres) empren en Ilurs in-

tercanvis amb el nen uns instruments per tal de facilitar-ne el desenvolupament in-

tellectual i afectiu. Si be els pares en Ilur tasca educativa i formativa se serveixen

fonamentalment del sistema relacional, I'escola te, a mes d'aquest, dos instruments

basics per a potenciar la formacio general de la personalitat del nen: els programes

escolars -continguts i nocions a ensenyar- i la metodologia emprada per a fer com-

prende no sols els coneixements cientifics de la nostra cultura sing tambe tots

aquells coneixements d'ordre social la base dels quals son les relacions interindivi-

duals.

Quan es produeix un trencament entre el nen i el seu entorn s'impedeix que

aquests interactuin, donant floc, com a consegO ncia, a un fracas escolar o a patolo-

gies mes profundes. En el nen, el fracas escolar, les dificultats de construccio in-

tel-lectual i afectives que presenta son degudes, en la majoria de les vegades, al fet

que, ni a I'escola ni a la familia troba un suport d'intercanvi estable que li permeti

anar construint de forma paulatina diferents sisternes d'interpretacio per tal de poder

entendre i adaptar-se at mon que I'envolta.

Si pensem que les causes del fracas escolar s'expliquen per processos indivi-

duals els quals recauen directament en la personalitat del nen, la intervencio mes

adequada es aquella que, analitzant individualment la problematica manifesta, dona

compte de I'explicacio en el si de I'estructura cognitiva del nen, proposant una tera-

peutica individualitzada per tal de compensar les deficiencies inherents en tota pa-

tologia.

Al contrari, si creiem que la problematica del fracas escolar, generador de moltes

i diverses patologies, no recau exclusivament en l'individu sing en la inadequacio en-

tre el sistema educatiu i les necessitats propies del desenvolupament psiquic, els

programes escolars, les metodologies utilitzades pel mestre i les relacions interper-

sonals esdevenen els nuclis mes importants d'analisi.

Es per aixo que tota intervencio en psicologia preventiva encaminada a donar

suport institucional, s'hauria d'orientar cap a una ajuda al mestre, puix que aquella

posa de manifest la relacio que hi ha entre I'evolucio psiquica i els instruments que
la fan possible. Direm, doncs, que la psicologia preventiva treballa la institucio esco-

lar en el doble vessant del mestre i la seva formacio i la dinamica del grup classe en

la qual s'analitzen tant els problemes d'inadaptacio com els errors d'aprenentatge in-

herents en tota construccio de les estructures cognitives. Aixi, I'estada del nen a

I'escola la podem entendre com un temps on cada individu desenvolupa les seves

funcions psiquiques donant Iloc a la seva personalitat amb un pensament i un carac-

ter propi.

Si entenern la vida mental com un continu que va de l'individu al grup social i vi-

ceversa, I'estudi de la sociogenesi dels trastorns mentals aixi corn de la influencia de
I'entorn cultural sobre el desenvolupament cognitiu es fa necessari per a coneixer i
donar resposta al proces d'emmalaltir.
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La psicologia genetica estudia la formaclo dels processos cognitius com una

funcio mes de l'organisme huma. La intel ligencia es essencialment una organitzacio

que to per funcio estructurar l'univers per a poder accedir al coneixement.

Des d'una perspectiva genetica, el comportament es sempre relatiu a la cons-

truccio psiquica propia de cada individu. Aixi, les reactions s'han d'interpretar en el

si del context psico-social que les ha possibilitat. Tota conducta no es res mes que

l'observable d'una organitzacio psiquica interna.

La necessitat d'un model epistemologic d'interpretacio que posi en relacio les

necessitats d'evolucio propies de tot organisme i les exigencies del medi on aquest

es desenvolupa, es fa imprescindible a I'hora de donar compte dels processos de la

formacio de la personalitat.

Podem diferenciar tres tipus de conducta en funcio del desenvolupament mental:

nens amb un desenvolupament del pensament satisfactori, es a dir, la construccio i

formacio de les estructures operatories recau dins els limits cronologics establerts.

Nens en els quals Ilur desenvolupament es veu limitat, tant en les elaborations pro-

gressives del pensament com en la mobilitat de les estructures en el moment de rea-

litzar un aprenentatge, presentant desfases en el temps d'adquisicio, els quals

prenen forma de falses deficiencies o trastorns. Llur caracteristica principal es el fra-

cas escolar; aquest, pel seu proces d'emmalaltir, pot esdevenir patologic formant un

tipus de personalitat cronicament fracassada i per tant amb problemes d'adaptacio

social. Finalment nens amb una construccio psiquica inacabada, be per deficit con-

genit o hereditari.

Es evident que, per poder incidir des d'una perspectiva d'accio comunitaria no

sols en l'individu sing en aquelles institucions en les quals els subjecte construeix la

seva personalitat, ens hem de plantejar per que el desenvolupament, en Iloc d'esser

una construccio lineal i progressiva, s'altera en forma de desfases tant en la cons-

truccio d'estructures com en el proces d'assimilacio dels coneixements.

En tant que proces d'emmalaltir, el fracas escolar necessita de nous recursos

psicopedagogics susceptibles de disminuir-ne la frequencia. Es facil pensar que no-

mes es pot afavorir I'acces al pensament a traves de presentar aquells models cultu-

rals susceptibles d'esser copsats pel nen en Ilur totalitat sense fer-ne cap analisi in-

trinseca dels coneixements que comporten; al contrari, fomentar la construccio dels

propis recursos intellectuals com a materia de desenvolupament del pensament

hauria d'esser el principal objectiu d'aprenentatge, car la falta sistematica de cons-

truccio individual per imposicio d'un model comporta una passivitat en totes les

arees de la personalitat caracteritzada per la Ilei del minim esforc.

La pressa que els mestres imposen al nen en la utilitzacio quasi immediata dels

algorismes presentats a classe en tant que models d'un pensament adult comporta,

moltes vegades, una incomprensio generadora d'un fracas escolar tal vegada irre-

versible.

Les situacions pedagogiques haurien d'esser per elles mateixes les activitats

organitzadores per excel lencia del subjecte. Fomentar constantment la construccio

de noves solutions per a respondre als interrogants en tota adquisicio de coneixe-

ments, en Iloc de recorrer a l'atzar com a mitja intellectual, es plantejar-se que

I'objectiu mes important d'aprenentatge es la propia evolucio del pensament orga-

nitzadora de tota la conducta.

Analitzem algunes respostes significatives d'aquest desfase suara esmentat en-

tre l'adquisicio i la construccib del pensament per incomprensio dels algorismes do-

nats com a models culturals per I'escola.
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M. Lyon (7 anys)

Durant I'entrevista M. Lyon m'explica que li agrada molt anar a I'escola perque

apren mopes coses, especialment li agrada fer sanefes i repetir en un full el Hombre

previament indicat per la senyoreta. Despres d'haver parlat sobre els seus amics co-
mencem un dialeg entorn del Ilenguatge com a mitja d'expressio. Afirma que li agra-

da escriure encara que li costa Ilegir.

psicoleg.- T'agrada escriure?

M. Lyon.- «Si,>

ps.- Que escrius?
M.- <,No ho se, coses, coses que diu la senyoreta»
ps.- Vejam si escrius en aquest full el que vulguis, el que mes t'agradi?

M.- Escriu APA; RIC; RAC; RUC; (son les paraules del seu Ilibre de lectura).

ps.- Sabries escriure alguna cosa diferent de•les que posa el Ilibre?

M.- <^Si» molt decidida escriu eI seu nom MONTSE LYON
ps.- Ara pensa alguna cosa que t'agradi molt i que la vulguis escriure. Pots ex-

plicar qualsevol cosa que t'hagi agradat molt.

M.- Pensa durant una Ilarga estona. Em mira amb cara desconcertada, dona vol-
tes al Ilapis que to entre les mans i, finalment, transcriu en el full el nom de la marca

del Ilapis JOHANN FABERN GERMANY (les Iletres les reprodueix en majuscules).

AI Ilarg de tota I'entrevista es posa de manifest la impossibilitat d'emprar el Ilen-

guatge escrit com a mitja d'expressio i de conceptualitzacio d'idees. M. Lyon comen-

^a per reproduir memoristicament una escriptura carent totalment de significat i quan

se li demana que escrigui alguna cosa que no sigui el text del Ilibre recorre a posar e!

seu nom o a copiar la marca del Ilapis.

EI fet d'utilitzar per a I'aprenentatge de la lecto-escriptura un Ilibre, el contingut

del qual ni expressa ni s'aproxima a la realitat dels Hens, provoca, en aquests, una

dicotomia intellectual en la qual el coneixement i la utilitzacio d'un instrument, com

es el Ilenguatge escrit, esta totalment dissociat dels mecanismes propis de I'evolucio

del pensament, configurant una personalitat submisa davant I'exigencia per la
<<prompta» utilitzacio d'un model no assimilat als propis esquemes cognitius.

M. Lopez (7 anys)

Iniciem I'entrevista a partir de les matematiques ja que el motiu de consulta es la

falta d'atencio en I'aprenentatge de les sumes i restes.

psicoleg.- T'agraden les matematiques?

Lopez.- «Si»

ps.- Per que?

Lopez.- «No ho se»

ps.- Saps fer sumes i restes?

Lopez.- «Si»

ps.- De que serveix aprendre a sumar i a restar?
Lopez.- «Per a sumar i restar»
ps.- Clue sumes?
Lopez.- «Nombres»
ps.- Nomes sumes Hombres?

Lopez.- «Si^>

ps.- A veure si saps fer aquestes sumes i restes. (escric sumes i restes en un

full)
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Lopez.- Escriu el Hombre resultat de cada operacio al costal del segon sumand.

ps.- Per que poses els Hombres aqui?

Lopez.- «Per que nosaltres sempre els posem al costat>>

ps.- Li faig inventar una suma com les que fan a classe.

Lopez.- Fa el planteig de la suma -6 + 6- i diu <<ya esta»

ps.- Escric en un full tres operacions sense indicar si son sumes o restes perque

M. Lopez indiqui que son (respecto la col^locacio horitzontal dels numeros que

fan a classe)

a)2-1-3 b)3-2=5 c)4-2=2

Lopez.- «Aquesta (a) treure un perque he sumat; aquesta (b) treure dos perque

he sumat; i aquesta (c) es de treure perque tots son de treure».

La no comprensio de t'algorisme en tant que I'operacio susceptible de resoldre
una diversitat de problemes fa que el Hen redueixi el coneixement a I'aplicacio meca-
nica de I'operacio.

Aixi, apreradre a sumar es limita a una manipulacio d'un algorisme totalment des-

contextualitzat de la realitat a la qual es pot aplicar, en Iloc de construir, en el mare

de la propia evolucio, I'esquema additiu necessari per a comprendre no sols I'opera-

cio itotes les possibles maneres de resoldre-la sing tambe aquella realitat suscepti-

ble d'un tractament matematic.

Es evident que, si I'evolucio de la personalitat ve determinada per la incorporacio
duns objectes culturals sense que el Hen hagi pogut construir abans els seus propis
models d'interpretacio, estem fomentant una estructura de personalitat on la carac-
teristica principal es la inactivitat i la incorporacio incondicional de qualsevol conei-
xement reduint-lo a una simple mecanica d'exercici.

Aquesta activitat to diverses manifestacions segons els frets personals de cada
subjecte. Una de les maneres mes frequents es la rebel lia, quan en situacions de la
vida real el Hen no pot aplicar de manera mimetica tes formules cientifiques o socials
apreses preco^ment. Hi ha lambs aquells Hens amb comportaments passius i sub-
missos que els Porten a no iniciar, en tot el dia, cap activitat d'intercanvi que els ser-
veixi per a solucionar els propis conflictes. Per ultim podem trobar Hens que, sofa
formes de bona conducta, s'aprenen de memoria totes les Ili^ons sense assimilar-ne

cap coneixement encara que son capa^os d'expressar-los molt polidament en un full
el dia de I'avaluacio, obtenint aixi una bona puntuacio.


