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EDUCAC!d, CULTURA I ENTORN 

1. La problemàtica ambiental té arrels culturals. 

2. 

3. 

1.1 La crisi BcolÒgica reposa sobrE' una dBterminada concepció de la rela

ció entra 1 'home i la natura: 1 ,8Xte<rioritat, el 11 domini 11 , E'.l positi

visme, la visi6 utilitària ••• 

1.2 La separació en els mites primitius i la dificultat d'un retorn pur 

i simple. 

1.3 Trets culturals de les societats industrials • 

Tota educació té lloc en el context d'una realitat i, per tant, tota e du-

caci6 és, per definició, relativa a l'ambient. 

2.1 Educació, creixEm ça i cultura. 

2,2 Educació, cultura i entorn. 

Ref8r8nts de 1 'aducaci6 en relació a !.'entorn. 

3.1 Una perspectiva: 
la relació dP 1 'educació amb els problemes reals de la col.lecti

vitat i la implicació de tota aquesta tm 1 'educaci6, 

3.2 

un projecte da canvi social i cultural, una uisió prospEctiva. 

Unes actituds o valors a confrontar: 

la sensibilitat i el gaudi, 

el respecte i la disposici6 a integrar-se, 

la participació en la solució de problemes, 

comportaments compatibles amb la conservació, 

l'elucidació d8 la pròpia man8ra de fer i de ser. 

3.3 Una percepció precisa da la realitat: 

tota realitat t8 una estructura, 

té, igualment, un funcionam~mt (intercanvis i 8quilibris) 

i, sncara, t8 una història 

cquests tres aspe::ctes dspe-nen els uns dels altres. 

3.4 Unes capacitats a adquirir: 

com:dxements, 

mpntalitat fidel a la realitat (científica?), camprt"nsi6 partint 

de varis models (interdisciplinarietat?), 

capacitat/s d'acció 

3.5 Unes plataformes de participaci6/inte.rvemció: 1 'e-scola, 1 ,psplai, 

~ls grups o Pntitats, la vida ciutadana mateixa. 

3.6 UnBs refsrEmciBs mBtodalògiquss: 

la rBc~rca {compr8ns~ó d8 la complexitat, sentit dtü prodis, 

límits del propi con8iXemBnt) 

l~acció organitzada. 
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CULTURA I EnTORN 

A LA SOCIETi\T PRifrllT IVA A LA SOCIETAT INDUSTRIAL 

Nuclis de població petits: Nuclis de població enormes: 

. baix creixement demogràfic, • alt creixement demogr~fic, 

. possibilitzt de relació i de vin- . dificultat ds relació i de vincles 

eles personals. personals. 

Especial it zaci6 tsrritorial eleva- Baixa especialitzaci6 territorial: 

da: 

• el grup viu sn "un" territori de • canviar ls s característiques del 

característiques ben definides a territori no ' es pas difícil: no 

les que ha d "adaptar-se, es fa un esforç d'adaptació, • . les p8rsones s6n del "seu" lloc, .~ les person8s no identifiquen un 

tenen consciència de quin és el lloc qut? puguin considerar sau, 

entorn i de quins Límits té, no temen .. de quin és seu consc~encia 

el seu Entorn ni li reconeixen 
límits. 

,,,_, 

hi ha r;levada inserció i de- mínima . ' i dep!?ndència • una ' inserc~o res-

pendència respecte de la dinàmica pscte de la dinàmica dels sis te-

dels sistemBs naturals, mes naturals, 

• hi ha una abmció per allò proper . dssatenci6 a allò proper i imme-

i immediat: 1 'sntorn, els propis diat. 

signe.s d'identitat ... 
. 

Impacte ambiental baix: Impacte ambie.ntal molt elevat: 

• instrumental rudimentari, • instrumsntal enormement potent, • . baixa incidència en les xarxes ali- • distorsió total de les xarxes ali-

ment àries i incidència eventual, P.!! mentàriss i alteració de les con-

ro reversible, sn les condicions 9.!! dicions gs.nerals dels sistemes na-

nerals dels sistemes naturals, tu rals amb risc d'irreversibili-
tat (extinció • especies, catàstro-

fes ••• ) t 

. baixes necessitats energ8tiquas • ·necessitats enerç'Stiques molt ela-

(les indispensables per assegurar- vadBS (menjar, construcció, trans-

se el menjar), port, inforrnaci6, sanitat, repara-

ci6 entorn, control social, defen-

sa ••• ) t 

Oifussi6 del poder: Concentració del poder: 

• poder basat en 1 'autoritat persa- • podar basat en jerarquia de les 
nal i en funcions reconogudes, funcions {funcionaritzaci6 1 bu-

rocràcia, mèrits, competències) 
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• tJo hi ha propietat privada da les 

fonts de producció, encara que pot 

haver-n'hi dels mitjans, 

• tothom té un papsr actiu en la ges

tió do la vida social, es coopera i 

es disposa de mecanismes que garan

teixen la solideritat i la recipro

citat, 

Satisfacci6 de les necessitats bàsi

ques: 

• tothom té satisfetes les necessi

tats bàsique-s, 

• la distribució de la renda és poc 

desigual: no hi ha pobresa, 

• tothom té un accés semblant a la 

formació, a les condicions da la 

salut i a 1 ;intercanvi da serveis 

amb els altres. 

La cultura és un recurs "natural 11 : 

• tothom participa en condicions 

d,.igualtat a la cultura, és a dir 

als instruments bàsics per e com

prs.ndre 1 "'antorn i la societat i 

pBr zctuar-hi, 

• la cultura és un patri@oni comú, 

• la cultura sorgeix de las condi

cions mateixes de supervivència 

i del mere natural en qu8 aquesta 

és constru!da, 

• la cultura és un instrumant d,.aut~ 

regulació en mans del conjunt de 

la col.lsctivitat. 

El canvi és inexistant o molt lent. 
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• Hi ha propietat privada de les 

fonts i dels mitjans de producci6, 

• no tothom té accés a la gesti6 da 

la vida social, la cooperació, la 

solidaritat i la reciprocitat s6n 

valors marginals, 

tJo satisfacció de les necassitats 

bàsiques: 

• no tothom té satisfetes les necassi 

tats bàsiques, 

• la distribuci6 de la renda és molt 

dasigual: hi ha pobresa, 

• no tothom té accés a l,.educaci6, 

a la medicina, als serveis so

cials ••• 

La cultura és una propietat priva

da del qui la posseeix: 

• no tothom té accés a la cultura, 

sntBsa com el conjunt d,.instru

ments bàsics per a comprendre 1 ,.e~ 

torn i la soci8tat i per actuar

hi, 

• la cultura és un patrimoni pri

vat (o privatitzabla}, 

• la cultura surt d,.una història 

llarga i rica i d,.un present molt 

complex 

• la cultura 8s un instrument de do

minació d "una part de la col.lec~ 

tivitat sobre la resta. 

El canvi és rapidíssim. 

Basat en Les, R. i OsVore, Irving. 

"fllan, the hunter". 1975. 



MODEL REPRESENTATIU DELS PROCESSOS DE RECERCA 

OrdBnaci6 de la 
informació dis
pGrsa qu8 poss2_ 
eixen lÜs nois. \, 
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Pla de recerca estructurat 

Hipòtesis orienta- ----- Instruments a 
dares de la recerca ·---- ( 3) emprar 

l 
PrE!paraci6 material 

. organització fein8S 

. organització temps 

. construcció materials 

Recollida de dades, infor--------·---- macions, comprovacions (4) 

I Elaboració (5) 

~ l ~ 
Hipòtes 
ver i fic 

is 
ades 

fíiOd8lS 
8Xplicatius 

HipÒtE!sis no {\)OUS 

v8rificades problemes 
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MODEL REPRESENTATIU DELS PROJECTES O'ACC!O 

Valoració prèvia 
d~ les possibili 
tats de compren
si6. (1) 

Formulació de los 
causes, factors, 
conseqliÈ!ncies ... 

Planhjamant d'un 

/ 
/ 

' / 

" 
' 

' 

Valoració prèvia 
dB les possibil! 

~ tats d'acció 
( 2) 

problE>ma I 

' ' ' ' Formulació da pas-' sibles solucions. 

' Elecci6 d'un pro-
' 

' ' cediment. (3) 

'x ' ' ,. 
P:l,·~ d~acci6 est.ruct_urada, 

Organització: 

• hipòtesis de 1 'acci6 --------- ------

/ 
. disseny material 

¡~ • distribuci6 feines 

• distribució temps 
. material necessari 

Organització Ani!Ílaci6. 

de la vida Elaboració 

quotidiana. dB 1 'imaginari-

/ 
Valoracions 

.. I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I Dssenvolupament ,.. __ .., ----- -----

do l"acci6. puntuals. 

"" I Valoració global I 
~ ! ~ 

Rr;:;sultats total- Resultats -parcial- nous 
ment assolits. ment assolits. problE~mes. 

l I 7- \ 
\. 

Anàlisi d8l model No ss poden ls possible 

f!mprat. abordar. abordar-los. 
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NOTES ALS mODELS 

model dels processos recerca: 

(1) Es tracta d'elucidar: 

~n primer lloc, la proximitat del problema als nois, l8s seves possi
bilitats da comprensi6 del problema i d'acci6 sobre el mateix, el 
grau d'implicació que experimEmtan f?.n relació al problema, 
en segon lloc, la validesa qup. pot tpnir el plant8jar-se el proble
ma de cara a la progressió dels nois, el grau de generalització con 
ceptual que és possible a partir del problema. 

(2) Les hipòtesis relatives al problema poden plantejar-se de diversa mane-

una forma simple -habitual en els nens més petits o menys tn•ballats 
intel.lectualment- respon a l'esquema: 

condicions que emmarquen el problema, factors incidents, 
circunstàncies espacials en que sol presentar-se o ha estat obser
vat, 
circunstàncies temporals, 
conseqü8ncies. 

una forma mBs complexa respon a 1 "esquema: 

aspectes de 1 "Fstructura dBl sist8ma t'In sl que as detecta el pro
blema a pstudiar, 
aspectP.s del funcionament del sistema, 
aspectes històrics i/o evolutius. 

(3) Els instruments de la recsrca poden tambF estructurar-se de dues mane
l'Ps difPrents: 

• 

una Pstructuració ~s de cairE! taxonòmic i f2 referència a les dive:r
ses possibilitats procedimentals: 

l 'observaci6 directa o indire:cta del problsma, 
l'enquesta, 
el registre sistemàtic de dades (que implica un cert nivell d'anà-
1 is i), 
la comparació de dades, 
la consulta bibliogràfica, 
Pl rc:curs a l"experiència- personal. 

una estructuració de< cairs metodològic, quB contempla un proc8dir 
m8s estricte: 

• d8termineci6 del camp d'observació, 
• establimE'-nt d'un e mostra significativa, 

elecció d'indicadors dBl/s fenòmen/s a observar, 
• E'lecci6 d'instruments de mr?-sura. 

I 
I ¡ 
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( 4) Es tracta d12l treball de camp. 

(5) Sol seguir-se un proc8s constitu!t p~?ls passos segUents: 

ler. Ordenació de les dadss obtingudes. 
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2on. Representaci6 del conjunt d'aquestes dades, fent recurs a una gam
ma àmplia de sistemes d8 represe-ntaci6. 

3er. Comunicació als companys del significat de les dades obtingudes 

per tal de contrastar-les. 

4rt. 1dentificaci6 dels conceptes quB em8rgeixen de la informaci6 or
denada. Construcció d8 models explicatius del problema • 

model dels proj8ctes d'acci6. 

(1) Es tracta d'avaluar la complPxitat de la situació quP- es planteja als 
nois per tal que arribin a comprendre-la. 0Pcidir, si Bs necessari, 

Simplificar e.l plantE'jament per tal ds fer-lo asse.quible i e>ngresca

dor. 

(2) Es tracta d'avaluar le>s possibilitats que tenen els nois d'actuar efelc
tivamant ¡::_n la soluci6 del problema. Cal pr:.nsar en concr!:'.t aspectBS com 

e.ls segilt'-nts: 

força física que serà necessària, 
cansament produ!t p!."r la pe-rsistència d'un f'sforç, 
habilitats o destressas necessàries. 

(3) En aquest nivell és n¡_::cessari de prestar atenci6 a l'imaginari, a la 
trama argumBntal i/o sen-sible de quE> els nois solen re.cobrir algunes 

de les seves activitats. 

Joaquim rranch 
Celrà, octubre de 1985. 


