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editorial

Quan la lògica arriba a un carreró sense
sortida, la creativitat surt al rescat

Estimat lector/a,

Ana Moreno Salvo

Directora d'Impuls Educació

Recordo en els meus temps a la universitat, a la facultat d'informàtica, que
alguns professors gaudien posant a prova la creativitat dels seus alumnes, i
ens posaven exàmens amb un únic problema. Sembla senzill, oi?. Doncs no
ho era tant: el problema sempre tenia "truc", com dèiem nosaltres, i és que no
es podia resoldre amb el pensament lògic al qual estàvem acostumats i que
fèiem a les classes, era necessari una bona dosi de creativitat, per a trobar
la manera, sempre molt senzilla, per a resoldre'l. Aleshores jo no ho entenia
i em semblava una aixecada de camisa. Ara considero que era una bona
manera d'animar-nos a pensar de forma diferent i a obrir-nos la ment al món
de possibilitats que ofereix una manera de pensar més creativa. En aquelles
èpoques, admirava tots aquells que havien trobat la solució. Curiosament no
eren precisament els més estudiosos, sinó aquells que tenien una tendència
natural a ser creatius en els seus plantejaments. A la resta ens hauria anat una
mica millor si haguéssim après creativitat a l'escola.
L'última prova del programa PISA, que avalua el pensament dels adolescents
de quasi tot el món, inclou aquest any una part dedicada al pensament
creatiu. Com diu Natalie Foster, desenvolupadora de la prova, “el pensament
creatiu és important per a adaptar-nos a un món que canvia constantment
i ràpidament, i per contribuir al seu desenvolupament”. Per a Tony Wagner,
expert en educació que ha dirigit el grup d’investigació “Lideratge per al canvi”
de la Universitat Harvard, allò que mou l’economia actual és la innovació.
L’escola del segle XXI ha d’aprofitar el gran coneixement que tenim sobre el
procés creatiu i preparar els nostres nens i joves per a viure en un món en
el qual cada vegada és menys possible sobreviure sense una gran dosi de
creativitat. Com deia el descobridor del pensament lateral, Edward De Bono,
“La meva aspiració és que en el món hi hagi alguns joves més que puguin
dir: “Soc un pensador”, i encara estaria més satisfet si anessin més lluny i
diguessin: “Soc un pensador i m’agrada pensar””. Diàlegs comparteix amb
aquest geni del pensament les seves intencions i desitja que aquest exemplar
serveixi per a inspirar noves idees per a millorar la forma que ensenyem a
pensar en les escoles i en la família.
Mentre fèiem els últims retocs d'aquest exemplar de Diàlegs vam rebre la
trista notícia de la defunció de Robert Swartz, a qui teníem en gran estima i al
qual ens agradaria dedicar aquest número sobre la creativitat on apareix a títol
pòstum la seva última entrevista.
Desitjo que us agradi,
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EDITORIAL

La creativitat
a l’abast de
tothom

Explica Edward de Bono que Simon Batchelor, responsable d'una missió a
Cambodja per a ajudar als pobles jemer a buscar aigua, havia fracassat en
els seus intents d'implicar-los en el projecte, així que va decidir provar amb
alguna cosa diferent i els va ensenyar el mètode dels sis barrets per a pensar.
Els jemer es van entusiasmar tant amb la tècnica creativa que li van dir a
Batchelor que aprendre a pensar era molt més important que aconseguir
aigua. Els cambodjans tenien raó: qui aprèn a pensar no només és capaç
de desenvolupar estratègies eficaces per a proveir d'aigua als seus, també
és capaç de fer que el progrés del seu poble sigui una realitat en qualsevol
circumstància, gràcies al potencial del seu pensament.

continguts
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L'única revolució possible de
l'educació sorgeix des de la
creativitat
Design for Change porta el disseny i la creativitat a l'aula

PROJECTE

6
7

per Apurva San Juan Alonso i Miguel Luengo Pierrard

S

empre ens han dit que la creativitat, més
concretament la imaginació1, és característica de
nenes i nens, d'artistes o de creadors de grans
companyies. Però... ens han explicat realment què
és la creativitat?

Les persones que s'ocupaven de tasques manuals
i artesanals van passar a treballar en fàbriques
especialitzades. Per això, es va necessitar implantar un
sistema d'educació modern, en què es va ensenyar a les
noves generacions com exercir aquestes tasques.

De fet, una de les primeres premisses que cal tenir en
compte és que la creativitat i la imaginació no són el
mateix. Tot i que s'aprofundirà en les diferències al llarg de
l'article, hi ha un matís que ho canvia tot.

I quines eren les habilitats que es pretenien potenciar en
aquest sistema educatiu? Les pròpies per desenvolupar
eficientment les tasques en una fàbrica: memorització,
repetició, obediència, disciplina i, fins i tot, la competència
entre companys; per si en el futur calgués lluitar per un
ascens. Des de la nostra perspectiva actual, podria sonar
com una mena d'“educació per a robots”.

UNA MICA D'HISTÒRIA DES DE LA CREATIVITAT
Si ens remuntem 200 anys enrere, a la primera revolució
industrial, trobem un moment històric de grans canvis
on sorgeixen noves eines i maneres de pensar. Un
dels grans avenços a escala mundial va ser l'invent i
el desenvolupament de la màquina de vapor. Aquest
concepte va revolucionar la forma de treballar fins
aleshores coneguda. Deixem el món de l'artesania i de les
feines manuals per passar a un procés de fabricació en
línia, més ràpid i eficient.

Això no obstant, potser sorprendran les poques
diferències entre aquest sistema educatiu i el que fins
ara hem conegut: memoritzar dades, repetir-les en
un examen, intentar ser la millor de la classe per a no
fracassar… i obeir. Sembla que ens continuen preparant
per a treballar en una fàbrica com les de la primera
revolució industrial; tot i que un estudi realitzat pel BBVA2

va determinar que només el 36% del treball a Espanya el
2018 és d’aquest tipus. D'altra banda, fa molt de temps
que hi ha una màquina, l'ordinador, que exerceix molt
millor aquest tipus de tasques memorístiques i repetitives,
que comporten l'automatització del treball.
Per tant, el sistema educatiu d'aquests darrers anys, a
grans trets, facilita el desenvolupament de competències
que calen en treballs condemnats a desaparèixer. Tornem
al passat per darrera vegada: Quina competència va fer
servir el creador de la màquina de vapor, James Watt, per a
desenvolupar el seu invent? Més enllà de les òbvies, com la
matemàtica, n’hi ha una d’imprescindible: la creativitat.
IMAGINACIÓ I CREATIVITAT
Segons la RAE, la imaginació és la “Facilitat per a formar
noves idees, nous projectes” i la creativitat és la “Capacitat
de creació”. D’aquesta manera, la creativitat necessita la
imaginació per somiar; la imaginació necessita la creativitat

La creativitat necessita la
imaginació per somiar; la
imaginació necessita la creativitat
per fer realitat aquests somnis

per a fer realitat aquests somnis. La imaginació és inherent
a l'ésser humà i la creativitat cal treballar-la.
La majoria dels avenços que s'han aconseguit fins ara
s'han obtingut sense que des del sistema educatiu es pari
atenció a entrenar la creativitat. I si se'ns hagués fomentat
aquesta habilitat en el passat? Com seria el nostre
present?
HI SOM A TEMPS
Segons la IEBS Business School, entre les 10 habilitats
"toves" més demanades per les empreses el 2021 hi ha
la creativitat3. A Design for Change (DFC) Espanya portem
des del 2011 treballant amb la convicció que nens, nenes
i joves són éssers autònoms i capaços de passar a l'acció
per canviar el seu entorn. La Metodologia DFC que utilitzen
per assolir-ho els permet desenvolupar la creativitat
per a aportar solucions que ells mateixos implementen.
A més, enforteixen el compromís amb l'entorn, ja que
escullen des del principi sobre quines problemàtiques
volen actuar. Aquesta característica fa de la Metodologia
DFC un complement ideal per als professionals de
l'educació que ja fan servir altres metodologies actives com
l’Aprenentatge-servei o l’Aprenentatge Basat en Projectes.
Amb la posada en pràctica de la Metodologia DFC, basada
en el "Design Thinking" i l'emprenedoria, senzilla, àgil i
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Amb la Metodologia DFC es dona
l'oportunitat a infants i joves
de dissenyar solucions a reptes
concrets
efectiva; 100% pràctica i fàcilment adaptable a diferents
models pedagògics, tant a l'Educació formal com no
formal, es dona l'oportunitat a infants i joves de dissenyar
solucions a reptes concrets.
A més, la Metodologia DFC és reconeguda per la Universitat
Complutense de Madrid com una eina que facilita
l'apoderament de la infància i la joventut. Així mateix,
compta amb les evidències científiques dels seus beneficis
gràcies als estudis d'universitats com Harvard o Stanford4.
REVOLUCIONANT L'AULA AMB L'I CAN
Aplicar la Metodologia DFC converteix un lloc on s'eduquen
nens i nenes en un espai significatiu d'aprenentatge. Per
a construir aquest entorn segur, on els més joves són
responsables de les seves idees i de com dur-les a terme,
partim de diverses premisses:

1. Totes les persones podem ser creatives. No
només nenes i nens, sinó també el professorat i els
educadors/es que els guien i els acompanyen han de
ser conscients de les seves possibilitats (infinites) a
l'hora de crear. Quins ingredients calen?
– Una actitud: l'optimisme, completament
necessari per a canviar el món.
– Un mètode basat en el "Design Thinking": una
successió de divergències, convergències i síntesi
amb què s'evita passar ràpidament a la solució
final. Així, es recorren les fases –de la Metodologia
DFC– que deixen volar les nostres idees.
– Unes tècniques senzilles com, per exemple,
“les idees boges”: utilitzar aquelles idees que –en
primera instància– no es poden fer, però que no
seran jutjades, perquè es valoren com el punt
de partida per a ajudar la nostra imaginació. Així,
poden ser emprades com a desencadenant per a
aconseguir idees realitzables.
– Uns elements com el prototip, el fonament
del qual és “equivoca't ràpid i que sigui barat”. Si
partim de l'error com a aprenentatge, la por de la
creativitat i els judicis de valor es difuminen.

2. La tasca dels professionals de l'educació és la
de “facilitadors”. Des de l'escolta, identificar què
necessita l'alumnat o el grup de joves, i oferir-los
eines i suggeriments. De vegades, facilitar també vol
dir no fer res; només observar i sorprendre'ns amb
allò que són capaços de fer si se'ls proporcionen les
tècniques i l'espai apropiats. Consisteix a “veure de
debò” l'alumnat que tenim al davant; no pas la imatge
d'un alumnat passiu que en el futur podrà fer alguna
cosa, però ara només escolta.
3. La importància del procés. Si ens centrem en el
resultat – que donem per fet que ha de “sortir bé”–,
prenem llibertat a l'alumnat creient que els adults
tenim més experiència i, per tant, sabem millor què
cal fer. Així, la creativitat es redueix a la còpia. No
obstant això, aquesta premissa no vol dir que el
resultat no importi5, sinó que la persona adulta que
guia ha d'aprendre a valorar quan la seva aportació
suma i quan resta.
4. L'ètica com a factor clau. A la Fase Imagina de la
Metodologia DFC, on la creativitat destaca com a
habilitat principal, és important ser conscients de
quin serà l'efecte de les idees que estem plantejant.
En experimentar el procés metodològic DFC, els joves
comencen a descobrir el seu propi potencial i com es
magnifica en grup. Descobreixen que tenen possibilitats
reals de canviar el món, el seu món. D'aquesta manera,
es desenvolupa l'”I CAN Mindset”: una manera de pensar
que permet afrontar reptes de forma àgil i en qualsevol
àmbit, que els convida a ser agents actius de canvi,
i que passa “Not by chance, by design”. A Design for
Change Espanya sabem que som responsables que els
canvis passin; responsables d'educar en aprenentatge
competencial per desplegar les habilitats que ja demana
el mercat laboral.

La revolució més necessària és la
revolució de l'educació, perquè
és l'única base del canvi on tot
comença
Des de Design for Change Espanya et convidem a unir-te
a la revolució, a ser audaç i atrevir-te que la creativitat
sigui una part fonamental del teu dia a dia. Et convidem
a provar la Metodologia DFC7 amb els teus fills, amb les
teves nebodes, amb els teus estudiantS. Et convidem
que els donis l'oportunitat d'utilitzar la seva imaginació
i els donis les eines per a ser creatius. A la nostra
organització fa més de 10 anys que posem la creativitat
al servei dels més joves; no només per preparar-los per
al futur, sinó perquè avui puguin aportar solucions i
canviar les regles del joc. Perquè no són el futur, són el
present. I els hem d'escoltar. La revolució més necessària
és la revolució de l'educació, perquè és l'única base del
canvi on tot comença. Siguem la revolució de l'educació
que volem veure al món!
Apurva San Juan es la directora general de Design for Change
Espanya. Formada en lideratge, emprenedoria i innovació per
la Universitat de Mondragón. Amb 22 anys, és directora general
de Design for Change Espanya des del 2022 i cofundadora d'una
cooperativa que desenvolupa productes per facilitar la lectura a
persones amb visió reduïda.
Miguel Luengo Pierrard es el president de Design for Change
Espanya. Un “despertador de somnis” a qui encanta la feina amb les
persones. Enginyer Industrial per l'ETSII Madrid, va treballar durant 13
anys com a consultor en una companyia internacional, fins que el 2011
va trobar la seva veritable passió amb Design for Change.

Referències
Segons la teoria de Guzmán López, autor d'alguns llibres sobre el tema, en
realitat, nenes i nens són imaginatius, que no vol dir que siguin creatius.
2
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/03/Cuanvulnerable-es-el-empleo-en-Espana-a-la-revolucion-digital.pdf
3
https://www.iebschool.com/saladeprensa/2021/02/04/las-10-soft-skills-masdemandadas-por-las-empresas-en-2021/
4
https://dfcspain.org/
5
La Filosofia DFC neix al seu si amb l'objectiu de fomentar la voluntat, el
compromís i els valors HumanE™ basats en les 5 “E”: Empatia, Ètica, Excel·lència,
Elevació i Evolució. Fomentem aquesta tercera “E”, “l'Excel·lència”, com a resultat
del procés i de la seva repetició per arribar a dominar la tècnica, que comporta
centrar cada cop més l'atenció en el resultat de forma natural. Més informació:
https://dfcspain.org/nuestro-metodo/
6
Design for Change està reconeguda com a organització impulsora dels ODS
per les Nacions Unides. A cada projecte DFC es treballa en un o diversos ODS.
7
Per a utilitzar la Metodologia DFC és possible descarregar la Guia per facilitar
projectes en aquest enllaç: https://dfcspain.org/guia-para-facilitar-proyectos-dfc/
1

Necessitem un canvi, una revolució en la manera
d'ensenyar. Necessitem deixar de crear màquines de
memorització i començar a ensenyar als joves a fomentar
la creativitat per canviar el seu món en el marc de
l'Agenda 2030, sumant a la consecució dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS)6; triant on volen actuar,
triant on i com aportar –lluitar– a la revolució de l'educació.

Necessitem començar a ensenyar
als joves a fomentar la creativitat
per canviar el seu món en el marc
de l'Agenda 2030
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L'escola ha de preparar
per a la innovació

Tony Wagner és el principal investigador de l'Institut de Polítiques d'Aprenentatge dels
Estats Units. Participa com a divulgador educatiu en conferències internacionals i és
autor d'èxit en l'àmbit de la innovació educativa. Va ser mestre d'escola, director d’escola
i professor universitari. És doctor en Educació i va ser fundador i codirector del grup
Lideratge per al Canvi de la facultat d'educació de la Universitat Harvard, així com assessor
expert al Laboratori d'Innovació de la mateixa universitat.
Entre els seus llibres destaquen "best-sellers" educatius com “La bretxa del rendiment
escolar” (2008), "Creant innovadors: la formació dels joves que canviaran el món” (2012) o
"A prop de l'èxit. Preparant els nostres joves per a l'era de la innovació" (2016).

És necessari educar les habilitats pròpies d'una ciutadania activa i
informada, preparada per a un aprenentatge permanent

per Ana Moreno Salvo

ENTREVISTA A TONY WAGNER

V

ostè ha dedicat tota la
vida a millorar l'educació.
En el seu llibre, "The
Global Achievement
Gap", planteja que el sistema
educatiu actual s'ha quedat obsolet
i no necessita una reforma, sinó
reinventar-se. Ens podria comentar
a què es refereix?
Quan vaig ser conscient de la
preocupació dels empresaris i d'altres
per la manca de competències dels
joves, vaig voler intentar entendre
quines habilitats eren importants
en diferents entorns de treball i
també per a la ciutadania. Vaig
començar a entrevistar una gran
varietat d'executius, des d'Apple
fins a Unilever, passant per l'exèrcit,
líders cívics i educadors universitaris.
I vaig comprendre que, fins i tot,
els estudiants que es graduen a les
nostres millors escoles no tenen les
habilitats que aquestes persones
em deien que eren fonamentals.
La bretxa de rendiment global és
la bretxa entre allò que les nostres
millors escoles ensenyen i avaluen i
allò que els estudiants necessiten per
treballar, aprendre i ser ciutadans.

Quines serien les “competències de
supervivència” per al segle XXI que
vostè va identificar ja fa 12 anys?
Continuen vigents actualment?
Les set habilitats de supervivència
van sorgir de les entrevistes. En totes
vaig sentir el mateix tipus de coses: la
capacitat de fer bones preguntes, el
pensament crític necessari per poder
fer-les, la capacitat de comunicar-se
eficaçment, la capacitat de prendre la
iniciativa, etc. Algunes es van pensar
per a educar un gran nombre de
persones amb poques habilitats
bàsiques. Altres eren suposadament
per als joves que van a la universitat
i que se suposa que és una mena
de coneixement superior. Però el
problema és que cap d'aquestes
habilitats s'ensenya als nens, ni al
nivell més bàsic ni als nivells avançats.

Bretxa de rendiment:
diferència entre allò
que s’ensenya a les
escoles i allò que els
estudiants necessiten

El fet que es pugui avaluar amb
preguntes d'opció múltiple, puntuades
per ordinador, fa que les habilitats
que més importen no s'avaluïn.
No podem avaluar el pensament
crític o la creativitat o la imaginació
o la iniciativa o el bon caràcter, per
exemple. Simplement, no es prepara
tots els estudiants per al treball,
l'aprenentatge i la ciutadania del segle
XXI.
Precisament, l'any passat es
va publicar un article al "Journal
of the World Economic Forum"
sobre aquestes set “habilitats de
supervivència”, la seva rellevància i
importància. Ara bé, faria alguna cosa
diferent si tornés a escriure-ho? En
aquell moment no vaig parlar gaire de
les qualitats del caràcter, perquè vaig
suposar que no eren noves. Fa milers
d'anys que ensenyem la importància
de certes qualitats del caràcter,
sigui a través de sistemes filosòfics,
religiosos o ètics, de la importància
de l'empatia, de pensar amb cura en
les conseqüències dels nostres actes
en les altres persones, etc. Si hagués
de reescriure el llibre, sens dubte
parlaria de l'educació del caràcter o

de l'educació cívica, perquè cada cop
tinc més clar que alguns nens creixen
sense cap mena de base moral i cada
cop hi ha més joves que no van a
cap església o sinagoga. Així que crec
que l'escola ha de parlar d'aquests
principis ètics universals que són
comuns a totes les grans religions i
sistemes filosòfics, esperar que els
nens es comportin a un nivell superior
i ensenyar-los a resoldre els conflictes
de manera pacífica. Pots anomenar-les
habilitats per a la vida si ho vols, són
coses sobre les quals escriuria més.
Ens podria explicar com educar
per a la innovació, per què és tan
important i què hem de canviar a
l'escola per fer-ho amb eficàcia?
Després d'escriure el llibre, vaig
continuar parlant amb líders de molts
entorns diferents i vaig comprendre
que hi havia una ràpida evolució en
el que s'ha anomenat una economia
del coneixement. Peter Drucker va
encunyar aquest terme el 1969, fa
més de 50 anys. La idea de l'economia
del coneixement és que tens un
avantatge competitiu si saps més que
la persona que està al teu costat. I

com més saps, més gran és el teu
avantatge competitiu. El coneixement
ha esdevingut una mercaderia. Al
món simplement ja no li importa
quant saben els nostres fills, perquè
Google ho sap tot. El que li importa al
món és el que els nostres fills poden
fer amb el que saben. I això és un
canvi profund, perquè simplement
no sabem com fer-ho. Bé, sabem
com fer-ho, però no estem ensenyant
habilitats com la creativitat o la
resolució creativa de problemes, per
citar-ne algunes.
Quan vaig començar a veure que
realment teníem una economia de
la innovació, calia entendre què era
la innovació. I vaig descobrir que
realment hi ha dos tipus molt diferents
d'innovació: un consisteix a donar
vida a noves possibilitats. Pensem en
l'iPhone, per exemple. Aquest és el
tipus d'alta tecnologia de què la gent
parla molt. Però hi ha un altre tipus
d'innovació, menys glamurosa, potser,
que és igual d'important, si més no,
que aquests avenços tècnics. I és
la capacitat de resoldre problemes
locals i globals, de forma creativa, ja
sigui al govern, en organitzacions amb

ànim de lucre o sense, en un país
en desenvolupament o en un país
desenvolupat. Totes aquestes coses
realment creen esferes d'oportunitat
per als joves que estan degudament
preparats per a fer contribucions
significatives i guanyar-se la vida
molt bé. Així que el resultat és que
cada cop hi ha més empresaris a
qui no els importa si un jove va o
no a la universitat. Quan Google va
començar, van dir: d'acord, trobarem
les persones més intel·ligents del
món. Com ho farem? Triarem aquells
que tinguin les millors puntuacions
en els exàmens i les millors notes,
i els entrevistarem amb preguntes
intel·ligents. Ho van fer durant
anys, a llarg termini. Laszlo Boch,
Vicepresident Sènior d'Operacions
de Persones de Google, Inc., fa una

El que li importa al
món és el que els
nostres fills poden fer
amb el que saben i
això és un gran canvi
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dècada, va intentar analitzar si
aquesta estratègia era prou efectiva.
Es va adonar que el que havien
estat fent per a seleccionar la gent,
per a contractar, per a promoure,
no tenia cap valor. Va veure que
les habilitats que necessites per a
tenir èxit en un entorn acadèmic
competitiu, és a dir, una universitat,
són totalment diferents de les
habilitats que necessites per a tenir
èxit a l'economia de la innovació.
Aleshores, què fa Google ara
mateix? Google utilitza entrevistes
estructurades, fa preguntes com:
explica'm una situació en què has
hagut de resoldre un problema
complex, parla'm d'un moment en
què vas treballar amb un equip per
a resoldre un problema, explica'm
una ocasió en què hagis fracassat.
Un nombre creixent d'empreses està
avançant en la mateixa direcció.
A l'era de la innovació, els
coneixements són necessaris, però
no n’hi ha prou amb això. I de fet,
a causa de la naturalesa canviant

Les habilitats per
al treball són les
mateixes que per a
una ciutadania activa i
informada
del coneixement, molt sovint és
millor si adquireixes el coneixement
que necessites per a resoldre
un problema en aquell mateix
moment. És a dir, si estàs treballant
en una qüestió, has d'intentar
comprendre-la, és aleshores
adquireixes aquests coneixements
en lloc d'adquirir-los per si de
cas anticipadament. L'era de la
innovació exigeix una preparació
radicalment diferent perquè els joves
prosperin, tinguin èxit, i no només
per a l'àmbit laboral. Les habilitats
necessàries per al treball avui dia
són les que es necessiten per a
una ciutadania activa i informada
i per a l'aprenentatge permanent.

Les competències convergeixen
per primer cop en la història de la
humanitat. Massa sovint, només
parlem de competències laborals,
però quan mirem al voltant del
món, avui veiem molt clarament el
problema que suposa no pensar
prou en com estem preparant els
joves per a la ciutadania, per a la vida
cívica.
Podria descriure com ha de ser un
jove innovador i donar-ne alguns
exemples?
Al meu llibre "Creating Innovators",
vaig fer un perfil en profunditat
de vuit joves, el mateix nombre de
dones que d’homes. Alguns eren
immigrants de primera generació,
altres tenien famílies que hi portaven
moltes generacions. Un dels joves
que vaig entrevistar va ser el director
del projecte del primer iPhone,
per exemple, i havia abandonat la
universitat. Altres eren innovadors
en les arts, altres ho eren com a
emprenedors socials tractant de

El joc, la passió i el
propòsit són elements
que marquen la
diferència en els joves
innovadors

aprenien i continuaven avançant.
Una altra cosa que afegiria
és que estaven molt motivats
intrínsecament.
Realment volien singularitzarse al món, deixar empremta en
l'univers en el sentit en què Steve
Jobs va expressar. I quan vaig
tornar a intentar entendre el que
els seus pares i mestres havien fet
per crear aquest tipus de trets de
caràcter, vaig arribar a la conclusió
que un patró que tant els mestres
com els pares havien fomentat era
el joc. Es tracta d'explorar nous
interessos amb l'esperança que un
jove descobreixi una passió perquè
aquest és el veritable motor de la
innovació. Evolucionen, però en
tots els casos ho fan amb un sentit
més profund, un propòsit. El joc, la
passió i el propòsit van ser elements
comuns en la manera com aquests
joves havien estat educats pels seus
pares i els seus professors i això
havia marcat la diferència en les
seves vides.

Què diria als docents que volen
començar a educar per a la
innovació als alumnes? Creu que
necessiten una formació especial
per a fer-ho?
Crec que les universitats fan una
molt bona feina en la preparació
dels professors a gairebé tot arreu,
però hi ha diferències notables. Els
professors ensenyen de la manera
com se'ls ha ensenyat. Així que si
t'asseus en una classe magistral
durant la major part dels programes
de preparació de professors i et
qualifiquen de manera convencional,
això és tot el que saps i el que pots
fer, perquè no has après res de
diferent.
Avui dia tenim moltes proves o
tests avaluadors de coneixements
i habilitats que no ens diuen
absolutament res sobre el treball,
la ciutadania o la preparació per
a l'aprenentatge. Aquesta és una
altra de les raons per les quals els
educadors i els líders empresarials
han de treballar junts, perquè
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resoldre temes socials. Tenien
curiositat pel món que els envoltava.
Feien molt bones preguntes, eren
reflexius, tenien la capacitat de
prendre la iniciativa i, potser el més
important, tenien la capacitat de
recuperar-se de l'anomenat fracàs.
Als centres educatius, en canvi,
com més errors comets, més baixa
és la teva nota. Es penalitzen els
errors. Mentre que en el món de
la innovació, si comets un error
intel·ligent, ets recompensat perquè
t’haurà servit per a aprendre’n. Tots
aquests joves que vaig entrevistar
tenien aquesta capacitat. Estaven
disposats a prendre la iniciativa i
quan alguna cosa no funcionava,

junts poden ajudar els legisladors
a entendre que calen uns tipus
d'avaluació molt diferents. Ensenyar
a partir dels exàmens, si aquests no
estan ben elaborats, és una espiral
descendent per a l'educació a tot
arreu. Un primer pas és aclarir quins
són els resultats que importen. No
es tracta de les puntuacions dels
exàmens, ni d'entrar a les universitats
més prestigioses. Preguntem-nos,
quin és el nostre pressupost d'R+D
en educació. Jo aposto per crear
fons, sigui a l'àmbit d'escola o per
comunitats autònomes o perquè els
equips de professors puguin sol·licitar
diners per a desenvolupar nous plans
d'estudi, noves formes d'avaluació,
per anar a visitar altres escoles o per
aprendre bones pràctiques.
Actualment, allò que trobem a les
escoles és el que jo anomeno “actes
aleatoris d'excel·lència”. Professors
individuals que se'n van a un racó i
potser fan coses realment bones, però
les amaguen perquè no els compensa
compartir-ho o no tenen temps
per a fer-ho. Necessitem premiar
els educadors perquè prenguin la
iniciativa, perquè estiguin disposats a
fer proves i a encaixar errors.
Quan es creen aquestes condicions
per a la innovació a les escoles,
basades en l'equip, l'aprenentatge
constant, es veu una millora ràpida,
es veu un canvi real. En lloc de ser
una cultura de premis i càstigs, una
cultura de compliment, una cultura de
passivitat, es converteix en una cultura
d'innovació, de manera que l'escola és
la incubadora de les habilitats que es
necessiten al món en general. Aquesta
és una part de la raó per la qual parlo
de “Reimaginar l'Escola” o reinventar
l'escola en lloc de reformar-la, perquè

El progrés dels
alumnes ha de
mesurar-se en termes
de competència
creixent o domini

l'estructura tradicional de caixa d'ous
programada on els nens es mouen
cada 45 minuts i els professors no
tenen temps en absolut per a innovar,
per a crear, per a col·laborar, és una
escola que sempre estarà atrapada en
el passat.
Als Estats Units i a la Gran Bretanya,
els professors passen davant dels
alumnes unes 1.200 hores a l'any.
Col·laboren, aprenen, elaboren
avaluacions i qualifiquen junts per
saber com els va als alumnes, en
lloc de basar-se en exàmens amb
puntuació informàtica. I en el fons es
tracta de pensar de manera diferent
sobre què és un bon educador i
quines són les condicions necessàries
per a donar suport a un aprenentatge
d'alta qualitat tant per als educadors
com per als nens.
Finalment, en un altre dels seus
exitosos llibres "Most likely to
succeed" planteja les claus per
crear un sistema d'educació a
l'alçada de les necessitats del
segle XXI. Podria donar algunes
claus i per què les considera tan
importants?
Hem de veure que, independentment
dels cursos que facin els alumnes,
aquests progressen cap al
desenvolupament d'habilitats reals:
el pensament crític, la comunicació,
la col·laboració, la resolució creativa
de problemes, el desenvolupament
d'una capacitat per a la vida cívica. De
fet, estic treballant en un nou llibre
amb col·legues sobre un enfocament
de l'aprenentatge basat en el domini,
perquè crec que també és la solució
a la tradicional bretxa de rendiment
entre els joves desatesos i els de
classe mitjana o mitjana alta. Els joves
desafavorits comencen amb dos o tres
anys de retard a l'escola, especialment
si no han rebut educació infantil, però
s'espera que es posin al dia i siguin al
mateix lloc dotze anys després. Hem
d'entendre que cada jove necessita el
seu pla educatiu individual i necessita
ser tractat com un individu singular;
i que el progrés s'ha de mesurar en

La curiositat és el nucli
d'allò que hem de
cultivar i desenvolupar
amb els joves pel món
que els envolta
termes de competència creixent o de
domini. Cada estudiant hauria de tenir
un dossier digital que el segueixi a
través de l'escola. Tots els estudiants
haurien de tenir un moment per a
presentar i defensar la seva feina
amb regularitat, amb estàndards
de rendiment com a indicadors de
competència. El treball dels estudiants
és simplement incomplet fins que
compleixin aquest estàndard. Alguns
poden necessitar més temps, altres
poden necessitar una mica més
d'ajuda. Però tots els estudiants poden
complir aquest estàndard i alguns
poden superar-lo amb escreix.
Acabaria amb una última cosa fàcil
que tot educador que llegeixi aquest
article pot practicar demà: fer que tots
els nens portin un diari de dubtes,
un diari de curiositats, on escriguin
periòdicament una pregunta que els
resulti interessant, o un interès que
vulguin explorar, o una preocupació
que tinguin sobre el món. Un interès,
una preocupació, una pregunta,
escriure-les en una frase i després
asseure's periòdicament amb aquest
nen. Els pares i els professors poden
demanar al nen que marqui amb
un cercle la pregunta, l'interès o
la preocupació i més tard donar-li
temps i espai perquè persegueixi
aquest interès o tracti de respondre
aquest dubte o explorar aquesta
preocupació. El que intentem fer
amb aquest exercici és mantenir viva
la curiositat. Així que la curiositat és
el nucli d'allò que hem de cultivar i
desenvolupar amb els nostres joves.
No només per les coses que passen
davant seu, sinó pel món que els
envolta.
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en profunditat
De la teoria a la pràctica: un
debat sobre la creativitat i el
currículum

per Leonie McIlvenny

"Tots tenim la creativitat potencial per a
contribuir, individualment o col·lectivament, a
la supervivència, a l'avenç i al benestar de la
nostra societat d'éssers humans"
Lederach (2005)
20
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a importància de la creativitat com a habilitat
essencial del segle XXI ha agafat impuls des
que el Parlament i el Consell Europeu la van
identificar com a “competència clau per a
l'aprenentatge permanent”1. Com s'indica a l'Informe
sobre les "competències transversals en la política i
la pràctica educatives2", s'ha introduït als documents
curriculars de molts països, com per exemple a Escòcia3
i Austràlia4. La creativitat també ocupa un lloc destacat
en diverses iniciatives mundials, com l'Associació per a
les Habilitats del segle XXI5 que identifica “la creativitat”
com una de les seves 4C; la Societat Internacional per
a la Tecnologia en l'Educació (ISTE), que identifica “la
creativitat i la innovació” com un dels sis dominis del
seu NETS-S (Estàndards Nacionals en Tecnologia dels
EUA) per a estudiants6; i l'Informe d'Experts Delphi de
2021 sobre el “pensament crític i la creativitat”, que
posa el focus en la importància de la creativitat en un
entorn educatiu7. Per a consolidar la importància del
desenvolupament de la creativitat, els programes de
l'OCDE per a l'avaluació internacional dels estudiants
(PISA) “2021 Creative Thinking Framework, 2022 Creative
Thinking Assessment”8 i el marc d'avaluació de la

resolució creativa de problemes” de 2012 destaquen la
creixent importància que s'està donant a la creativitat a
escala internacional en els sistemes educatius.
QUÈ ÉS LA CREATIVITAT?
Les definicions de creativitat abunden. Ken Robinson9
la defineix com a “processos imaginatius amb resultats
originals i de valor”. El Consell Assessor Estratègic de
l'OCDE10 diu que és “el procés pel qual generem idees
noves que requereixen coneixements, habilitats i
actituds específiques”.
Independentment de la definició, alguns temes comuns
al voltant de la creativitat són els següents:
– És un procés complex i dinàmic.
– Implica la generació d'idees originals.
– Sovint s'activa per la necessitat de trobar una solució
a alguna cosa.
– És una interacció entre la naturalesa i l'educació,
en què les disposicions innates s'alimenten a través
d'oportunitats estructurades per a participar en
activitats creatives.
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– Pot passar tant de forma espontània (inconscient) com
estratègica (conscient).
EL QUADRANT DE LA CREATIVITAT
Gran part de les reflexions sobre la creativitat es deriven
del treball de Craft11, que va suggerir dues formes
contrastades de veure la creativitat: una com a fenomen
individual o col·lectiu, i una altra com a domini-específic
davant de domini-lliure. Craft també descriu la creativitat
com a "petita c" o "gran C", depenent del context i del
propòsit de l'exercici o activitat creativa. La creativitat "petita
c" podria considerar-se com els esforços més espontanis
i individuals que un emprèn en comparació amb la "gran
C", que combina el pensament creatiu amb disciplines
clau com la ciència i les humanitats per a un procés més
conscient i reflexiu12. El Quadrant de la Creativitat intenta
fusionar aquestes idees de manera gràfica.
BARRERES PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA
CREATIVITAT A LES ESCOLES
Fins i tot amb el creixent cos de literatura que promou
la creativitat com una habilitat essencial del segle XXI,
encara hi ha barreres significatives per a implementar-la
dins del currículum escolar. L'informe de la UNESCO
sobre “les competències transversals en les polítiques i
les pràctiques educatives”13 identifica tres àrees clau que
en dificulten l'aplicació. El repte d'una definició, que
deriva de la dificultat per determinar què és la creativitat i
quin aspecte té en un entorn educatiu. En altres paraules,
com fem operatiu allò que és un concepte abstracte

en comportaments avaluables? Els reptes operatius,
que se centren en la seva ubicació al currículum i en els
mecanismes d'avaluació que es posen en marxa per
avaluar-la. En un sistema educatiu que continua separant
les assignatures, la responsabilitat de desenvolupar
l'habilitat “tova” de la creativitat s'ha relegat tradicionalment
a les arts creatives. A mesura que l'imperatiu de dur a
terme una disposició creativa a la col·lectivitat va guanyant
força, s'està produint un canvi cap a una visió més
estratègica i expansiva del paper que exerceix la creativitat
en una gamma més àmplia de disciplines (gran C). Aquesta
tendència també posa de manifest la necessitat de
desplaçar la responsabilitat de l'ensenyament d'aquestes
habilitats d'una àrea d'aprenentatge única a un enfocament
més multidisciplinari i requereix la revitalització i la
transformació dels marcs curriculars, les pedagogies i les
pràctiques d'avaluació tradicionals. Els reptes sistèmics
inclouen aspectes com un pla d'estudis sobrecarregat, la
pressió per aconseguir l'èxit acadèmic i un enfocament de
l’aprenentatge centrat en el professor.
ELS PROFESSORS SÓN LA CLAU
Millorar les creences i l'actitud dels professors sobre el
valor de la creativitat, i desenvolupar la seva competència
i confiança per a dur a terme activitats creatives de forma
pedagògica, és essencial per a garantir que la creativitat
es converteixi en una cosa omnipresent en el procés
d'aprenentatge. Gonski14 suggereix que l'ensenyament
i l'avaluació de la creativitat, en particular de forma
integrada, és una tasca molt complexa que requereix

Quadrant de la Creativitat (Craft, 2008)

que els professors tinguin una sòlida comprensió de com
integrar-la al seu ensenyament. Els professors han de
comprendre les circumstàncies que la fomenten, com
poden guiar eficaçment els alumnes perquè siguin més
creatius en el seu pensament i com es pot reconèixer
el pensament creatiu. Aquest procés de transformació
requereix un ampli desenvolupament professional
i suport sistèmic, així com la reavaluació del que els
sistemes educatius realment valoren.
APLICACIÓ D'UN CURRÍCULUM DE PENSAMENT
CREATIU
Hi ha molts enfocaments a adoptar per a garantir que
la creativitat se situï estratègicament al pla d'estudis.
Aquí es descriuen quatre enfocaments: 1) El professor
individual que defensa l'ensenyament de les habilitats de
pensament a la seva pròpia aula; 2) Marcs i eines acordats
que s'utilitzen a tota l'escola per crear un llenguatge comú
(però no necessàriament programat o avaluat); 3) L'ús
d'un programa explícit que se situa “fora” del currículum
basat en la matèria; o 4) Un enfocament de tota l'escola
on les habilitats estan integrades estratègicament en el pla
d'estudis, escrites en els programes i avaluades formalment
(Un exemple d'aquest model és la capacitat general de
pensament crític i creatiu del currículum australià15).

MARCS I MODELS DE PENSAMENT
Independentment de l'enfocament adoptat, no falten
marcs o "eines de pensament" que es poden utilitzar: El
Marc P2116 descriu la creativitat en tres àmbits:
– Pensar de manera creativa utilitzant eines i
estratègies de pensament per a crear idees noves i
valuoses.
– Treballar de forma creativa amb els altres per a
desenvolupar, aplicar i comunicar noves idees als
altres.
– Implementar la innovació per a fer una contribució
tangible i útil al camp on es produirà la innovació.
Altres enfocaments exploren els hàbits de pensament.
Alguns models d'aquest enfocament són: El Model de
Cinc Dimensions de la Creativitat17 (ser inquisitiu,
ser imaginatiu, perseverar, col·laborar i ser disciplinat);

L'ensenyament de la creativitat
és una tasca molt complexa que
requereix una sòlida comprensió
de com integrar-la
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els Hàbits Mentals d'Arthur Costa18, quatre dels quals
es relacionen amb la creativitat (Crear, Imaginar i
Innovar; Qüestionar i plantejar problemes; Pensar amb
interdependència; i Pensar amb flexibilitat); la Taxonomia
de Bloom19 proporciona una jerarquia de sis nivells
d'habilitats de pensament, la més alta de les quals és la
de Crear; les Claus de pensament de Tony Ryan20 que
promouen el pensament creatiu a través de diferents
claus creatives (Desafiament, Invencions, Millora, Pluja
d'idees i Preguntes); finalment, el "Barret verd per a
pensar" de De Bono21 tracta sobre la creativitat.
Es podria argumentar que aquests models són una
representació artificial del que és un procés molt complex
i dinàmic, però per als educadors que són nous en aquest
complex procés, o que hi tenen dificultat, proporcionen
un pont entre el que és abstracte i el que és operatiu, i
permeten que la creativitat es vegi i s'apliqui a l'aula.
AVALUACIÓ DE LA CREATIVITAT
Realitzar avaluacions internacionals que busquin valorar
i, potser més important encara, entendre el lloc de la
creativitat al currículum, afegeix estatus i visibilitat a

aquesta habilitat per assegurar que s'integra en els
documents curriculars de forma estratègica i transparent.
L'OCDE22 suggereix els avantatges potencials següents de
l'avaluació de la creativitat a les escoles:
– La mentalitat creativa es pren de debò com un aspecte
important del currículum formal a les escoles.
– Es posa èmfasi en el desenvolupament de plans
d'estudis i activitats d'ensenyament que fomentin la
creativitat.
– Es dona suport als professors perquè desenvolupin
la seva capacitat de ser creatius i afegeixin pràctiques
creatives als seus programes d'ensenyamentaprenentatge.
– L'estatus de la creativitat, com una habilitat essencial
per a la vida, creix.

L'avaluació de la creativitat a les
escoles millora el currículum i
els plans d'estudi i dona estatus i
visibilitat

Tot i que encara ens queda un llarg camí per a fer
operatives unes pràctiques d'avaluació educativa, justa i
vàlida al voltant de la creativitat, se segueix avançant.
ALGUNES REFLEXIONS FINALS
Siguin quines siguin les mesures que adopti un professor,
una escola o un sistema perquè la creativitat adquireixi
més importància, primer cal establir-ne la definició i
la finalitat. Els educadors han de conciliar les agendes
conflictives que veuen l'imperatiu institucional de recollir
evidències dels esforços d'aprenentatge d'un nen amb
la idea que el mateix acte de formalitzar i quantificar
el procés creatiu pot tallar les ales del creador i la
potencialitat que, si se'l deixa lliure, podria crear i arribar
a ser. S'està captant realment tot el potencial d'aquesta
creativitat o només allò que determinen els paràmetres
limitats (controlats) de la tasca d'aprenentatge? És una
cosa més important que l'altra? I, en cas afirmatiu, quin
hauria de ser l'objectiu? El repte, potser, és fer totes dues
coses: ajudar a il·luminar, o treure a la llum l'espurna
creativa que hi ha en cada nen i aplanar camins alternatius
perquè aquesta creativitat es desenvolupi, no només

Perquè la creativitat adquireixi més
importància, cal que un professor,
escola o sistema estableixi primer
la definició i la finalitat
per a ajudar els alumnes a autorrealitzar-se, sinó per a
permetre'ls ser contribuents valuosos a un repte col·lectiu
molt més gran: fer del nostre món un lloc millor.
"No et pots limitar a donar a algú una injecció de
creativitat. Cal crear un entorn per a la curiositat i una
manera d'animar la gent i treure'n el millor".
Sir Ken Robinson
Leonie McIlvenny és professora de la Universitat de Curtin,
especialitzada en alfabetització informativa i tecnologia digital. Autora
de "Teaching 21st Century Skills a STEM Makerspace", col·laboradora
de l’Informe Delphi d’experts sobre "Pensament crític i creativitat" i
jurat dels "QS Reimagine Education Awards" 2021.

24
25

European Commission (2018). “Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning”. Brussels, 17.1.2018 SWD(2018) 14 final
UNESCO (2015), “Asia-Pacific Education Research Institutes Network (ERI-Net) regional study on: transversal competencies in education policy and practice (Phase
I): regional synthesis report”. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000231907
3
Education Scotland. (2013). “Creativity across learning 3–18”. Edinburgh: Education Scotland. http:// www.educationscotland.gov.uk/Images/Creativity3to18_tcm4814361.pdf
4
Ministerial Council on Education, Employment, Training and Youth Affairs. (2009). “Melbourne declaration on educational goals”. Melbourne, Australia. http://www.
curriculum.edu.au/verve/_resources/national_ declaration_on_the_educational_goals_for_young_australians.pdf
5
Battelle for Kids. (2019). “Framework for 21st Century Learning”. https://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_Brief.pdf
6
International Society for Technology in Education (ISTE). (2000) “ISTE Standards: Students”. https://www.iste.org/standards/iste-standards-for-students
7
Impuls Educació. (2021). “Delphi Expert Report: Critical thinking and creativity. Two key lessons for the knowledge society in the age of innovation”. Impuls Educació.
Barcelona.
8
Organisation for Economic Co-Operation and Development [OECD]. (2019). “PISA 2021 Creating Thinking Framework”. https://www.oecd.org/pisa/publications/
PISA-2021-creative-thinking-framework.pdf
9
Robinson, K (2001). “Out of our minds: learning to be creative”. P.118. Capstone Publishing.
10
Organisation for Economic Co-Operation and Development [OECD] (2017). “PISA 2021 Creative Thinking Strategic Advisory Group Report”. Organisation for
Economic Co-Operation and Development, https://one.oecd.org/document/EDU/PISA/GB(2017)19/en/pdf
11
Craft, A. (2008). “Approaches to assessing creativity in fostering personalisation”. Paper prepared for discussion at DCSF Seminar, October 3, Wallacespace,
London, UK.
12
Organisation for Economic Co-Operation and Development [OECD]. (2019). “PISA 2021 Creating Thinking Framework”. https://www.oecd.org/pisa/publications/
PISA-2021-creative-thinking-framework.pdf
13
UNESCO (2015), “Asia-Pacific Education Research Institutes Network (ERI-Net) regional study on: transversal competencies in education policy and practice (Phase
I): regional synthesis report”. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000231907
14
Gonski, D et al. (2018), “Through growth to Achievement: Report of the Review to Achieve Educational Excellence in Australian Schools”, March 2018,
Commonwealth of Australia.
15
Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority [ACARA] (2018) “Australian Curriculum General Capabilities”. https://www.australiancurriculum.edu.
au/f-10-curriculum/general-capabilities/
16
Battelle for Kids. (2019). “Framework for 21st Century Learning”. https://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_Brief.pdf
17
Lucas, B. and E. Spencer (2017). “Teaching Creative Thinking: Developing Learners Who Generate Ideas and Can Think Critically.”, Crown House Publishing, https://
bookshop.canterbury.ac.uk/Teaching-Creative-Thinking-Developing-learners-whogenerate-ideas-and-can-think-critically_9781785832369
18
Costa, AL & Kallick, B 2000–2001b, “Habits of Mind”, Search Models Unlimited, Highlands Ranch, Colorado. http://www.instituteforhabitsofmind. com/
19
Bloom, B. S.; Engelhart, M. D.; Furst, E. J.; Hill, W. H.; Krathwohl, D. R. (1956). “Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals”. Vol.
Handbook I: Cognitive domain. New York: David McKay Company.
20
Ryan, T. (n.d) Thinker’s Keys. https://www.thinkerskeys.com
21
Kivunja, C. (2015) Using De Bono’s Six Thinking Hats Model to Teach Critical Thinking and Problem Solving Skills Essential for Success in the 21st Century Economy.
“Creative Education”, 6, 380-391. doi: 10.4236/ce.2015.63037.
22
Organisation for Economic Co-Operation and Development [OECD] (2020). “PISA 2022 Creative Thinking”. https://www.oecd.org/pisa/innovation/creative-thinking/
1
2

EN PROFUNDITAT

Referències

Actualitat
pensament creatiu

ENTREVISTA A NATALIE FOSTER
Pensar fora de la caixa
p. 28
ROSABEL RODRÍGUEZ
Creativitat, intel·ligència i altes capacitats
p. 34
ENTREVISTA A ROBERT SWARTZ
Creativitat i pensament crític a les aules
p. 40

Natalie Foster ha desenvolupat, juntament amb Mario Piacentini, el marc de referència per a l'avaluació del
pensament creatiu de PISA 2022. Es va incorporar a l'OCDE el novembre del 2017 per treballar en la investigació
i el desenvolupament de les avaluacions de dominis innovadors de PISA. És llicenciada en francès i espanyol per
la Universitat de Nottingham, i va completar el seu màster en Estudis Europeus (Política, Política i Societat) a la
Universitat de Bath, Charles University (Praga) i Sciences Po (París). Natalie és britànica i parla anglès, francès i
espanyol.

Pensar fora de la caixa
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P

ISA avalua cada
any algunes de
les anomenades
competències d'innovació.
Per què ara el pensament creatiu?
Quin impacte té la creativitat a la
vida diària d'una persona al segle
XXI?
L'avaluació en competències
innovadores de PISA pretén mesurar
aprenentatges rellevants més enllà
dels ja “tradicionals” a cada cicle
de PISA: lectura, matemàtiques
i ciències. Es busca oferir una
perspectiva més completa de la
“preparació per a la vida” dels
estudiants participants. PISA ja es
va aventurar en aquesta àrea el
2012 amb l'avaluació de la resolució
creativa de problemes. Aquesta
vegada, l'atenció es va centrar,
principalment, en l'èxit del procés
de resolució de problemes. La
pregunta era: els estudiants són
capaços de resoldre el problema?
L'aspecte creatiu depenia de com els
estudiants exploraven el context del
problema. Aquesta vegada se centra
en la capacitat dels alumnes per a
generar idees creatives.

Durant molts anys la comunitat
internacional ha considerat la
creativitat i el pensament creatiu
com una de les competències més
destacades que els joves han de
desenvolupar al segle XXI. L'avaluació
en innovació de cada cicle de PISA es
decideix segons un procés de consulta
col·laboratiu en què participen els
països i les economies de l'OCDE. La
decisió d'avaluar el pensament creatiu
a PISA reflecteix precisament aquest
interès internacional.
A la nostra vida quotidiana,
tots pensem de forma creativa en
algunes situacions, ja sigui resolent
un problema de trànsit, preparant el
menjar o esbossant un dibuix, però
no som conscients que impliquen un
pensament creatiu. En termes més
generals, el pensament creatiu és
important per facilitar-nos l'adaptació
a un món que canvia constantment
i ràpidament, i per contribuir al seu

desenvolupament. Les organitzacions
i les societats depenen cada cop
més de la innovació i la creació de
coneixement per fer front a reptes
emergents i complexos, sobretot
des que l'era digital permet accedir
al coneixement existent en pocs
segons. En el cas dels estudiants,
la investigació ha demostrat que
el pensament creatiu pot tenir un
impacte positiu en el seu interès
i rendiment acadèmic, la seva
identitat i el seu desenvolupament
socioemocional.
De quina visió o marc conceptual
sobre el pensament creatiu parteix
l'avaluació de PISA? Quines dades
espera obtenir? Què es farà amb
elles?
Com totes les avaluacions de PISA,
l'OCDE convoca un grup d'experts
per definir el constructe i orientar la
redacció del marc d'avaluació. En el

El pensament creatiu pot tenir un impacte
positiu en l'interès, rendiment acadèmic i
progrés socioemocional dels estudiants
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El context és important. Les tasques se situen
en els àmbits de: escriptura, disseny visual,
resolució de problemes socials i científics
nostre cas, es basa en una literatura
molt rica ja existent sobre creativitat.
El marc de PISA identifica i se centra
en els factors del pensament creatiu
adaptables i rellevants per als
sistemes educatius.
L'avaluació de PISA es compon de
dos parts: un test i un qüestionari.
Les dades que esperem de la prova
són similars a les dels altres dominis
de PISA, és a dir, informació sobre
el grau en què els estudiants són
capaços de produir idees creatives.
La unitat de la prova se situa en
un context de domini diferent; ens
interessa saber si les capacitats
creatives dels estudiants en certs
dominis (per exemple, l'expressió
creativa a l'escriptura o el disseny
visual) són diferents de les dels
dominis de resolució de problemes.
Per a cada país, pretenem produir
una puntuació global que resumeixi el
rendiment dels estudiants en aquest
sentit. Al qüestionari, preguntem als
alumnes sobre una sèrie de temes
que ens ajuden principalment a
interpretar les dades de rendiment

de les proves, incloent-hi informació
general sobre el seu origen i dubtes
més específics relacionats amb les
seves actituds i creences sobre la
creativitat o els tipus d'activitats que
fan dins i fora de l'escola.
No ha de ser gens fàcil avaluar la
creativitat. Quins aspectes mira
d'avaluar? Per què aquests i no
altres? En quin tipus de preguntes
o activitats consisteixen les
proves?
Avaluar un constructe ampli de
creativitat és un repte. La creativitat
està definida en part per un context
social determinat. Per això ens
centrem en els processos cognitius
associats a la realització de la tasca
creativa. És més apropiat en el
context de PISA, que avalua joves
de 15 anys de tot el món, al ser una
capacitat individual susceptible
de desenvolupar-se
a través de
la pràctica i

no tens en compte el valor social del
resultat final.
PISA defineix el pensament
creatiu com "la competència per
a participar de manera productiva
en la generació, avaluació i millora
d'idees que poden donar lloc a
solucions originals i eficaces, avenços
en el coneixement i expressions
impactants de la imaginació". La
definició descriu tots els processos
cognitius implicats en el pensament
creatiu (generar, avaluar i millorar
idees) i les diferents manifestacions
que joves de 15 anys poden fer i
produir.
A cada apartat de la prova, es
presenta als estudiants un breu
escenari o estímul i se'ls demana
que facin una d'aquestes tres coses:
pensar en una idea original, pensar
en moltes idees diferents per a la
mateixa situació donada, o millorar
una idea donada de forma original.
Les tasques se situen en quatre
àmbits diferents: escriptura, disseny
visual, resolució de problemes socials
i resolució de problemes científics.
Així, per exemple, en
el transcurs de
la prova, es pot
demanar a un
alumne que escrigui
una idea per a una

Quines són les claus per
desenvolupar la creativitat a
l'escola? Com s'hauria d'integrar al
pla d'estudis?
En primer lloc, crec que és important
superar la percepció que dedicar
temps o esforç a desenvolupar el
pensament creatiu va en detriment
de l’aprenentatge de continguts
crucials o del desenvolupament
d'altres habilitats. En cap cas són
mútuament excloents; de fet, poden
ser complementàries. Si per pensar
de manera creativa s'ha de fer sobre
alguna cosa en particular, per què no
centrar-se en continguts rellevants i
significatius?
De fet, les
investigacions
també han
demostrat

Un factor clau en el progrés de la creativitat a
l'escola és formar els professors perquè siguin
capaços d'aplicar aquestes pedagogies
que el pensament creatiu afavoreix
l'aprenentatge en ajudar a presentar
la informació de manera atractiva
i personalment significativa, fins
i tot en el context dels objectius
d'aprenentatge formals. Aprendre de
manera més creativa, exploratòria
i basada en la indagació també pot
augmentar la motivació i l'interès
dels alumnes per l'aprenentatge,
sobretot en els que tenen dificultats
amb l'aprenentatge memorístic i
altres mètodes escolars centrats en el
professor.
Com a principi general, el
pensament creatiu es pot
desenvolupar mitjançant l'aplicació
de pedagogies més centrades en
l'alumne (com l'aprenentatge basat
en problemes o projectes), on els
estudiants tenen l'oportunitat de
participar en activitats més obertes,
iteratives i

personalment significatives, i on els
professors actuen com a facilitadors
del procés. Per descomptat, aquest
tipus de pedagogia pot ser més difícil
per als professors. Un altre factor
clau en el desenvolupament de la
creativitat a l'escola és formar els
professors perquè siguin capaços
d'aplicar aquestes pedagogies. Això
es relaciona amb el cultiu d'actituds
sobre el desenvolupament del
pensament creatiu en els docents,
que és important i assolible. També
té a veure amb l'alleujament
d'algunes de les pressions que
tenen els professors que podrien
anar contra el desenvolupament del
pensament creatiu. Entre elles, la
pressió de cobrir tots els continguts
del pla d'estudis, la manca
d'autonomia o la pressió excessiva
sobre els alumnes perquè rendeixin
en proves estandarditzades que
se centren principalment en el
record de fets. Les escoles
i els sistemes escolars
exerceixen, per tant, un
paper decisiu en la lluita
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història curta amb dos personatges,
que dissenyi diversos logotips per a un
esdeveniment, que millori una solució
donada per a un problema comunitari
i que proposi dues hipòtesis que
puguin explicar un problema científic.
Cal tenir en compte que no es
puntua els alumnes per com són de
"correctes" o factibles a la pràctica les
seves idees, sinó per si són capaços
de recomanar idees qualitativament
diferents o originals.

contra aquestes pressions i podrien
considerar l'aplicació de polítiques i
pràctiques destinades a augmentar
les oportunitats i beneficis perquè
els estudiants practiquin el
pensament creatiu, i a disminuir els
costos associats a ell.
Es parla molt sobre que el
pensament creatiu també ha de
ser cooperatiu per arribar lluny.
Per què? Com hem de treballar
a l’escola per desenvolupar el
pensament creatiu de tots els
alumnes?
Tant la justificació de per què el
desenvolupament del pensament
creatiu en general és important, com
el conjunt de la literatura centrada
en la “creació de coneixement” com
un tipus particular de pensament
creatiu, destaquen que la innovació és
sovint un esforç de col·laboració, que
és necessari per a trobar solucions
a problemes complexos i globals, i
avançar en el nostre coneixement i
comprensió col·lectius. Per això també
centrem part de l'avaluació de PISA
en l'avaluació i la millora de les idees
dels altres, en el fet que el pensament
creatiu no consisteix únicament a
tenir una idea brillant, sinó ser capaç
d'inspirar-se en les idees existents
i fer-les avançar de forma nova i
original per aconseguir alguna cosa
millor de forma col·lectiva.
La pedagogia centrada en
l'alumne que he esmentat abans
-l'aprenentatge basat en projectes
i problemes- es presta molt bé
al treball col·laboratiu. Integrar la
creació de coneixement de forma
intencionada a la vida de l'aula
anima els estudiants a aportar
noves idees als seus companys
i a la comunitat, i a treballar per
millorar-les contínuament. Per
exemple, fomentant les "preguntes de

El joc facilita el desenvolupament d'habilitats
relacionades amb el pensament creatiu com la
improvisació o la flexibilitat cognitiva
sorpresa", en què s'anima els alumnes
a intentar expressar la seva curiositat,
a plantejar preguntes sobre el món
i a exposar les seves idees sobre
diferents fenòmens que els seus
companys poden aprofitar.
Què podrien fer els professors
per conèixer el grau en què els
alumnes han desenvolupat aquesta
competència?
Crec que una de les claus és oferir-los
oportunitats significatives perquè
hi participin i demostrin la seva
competència, per exemple, demanantlos que participin en tasques obertes
per a les quals no hi ha una única
resposta correcta. Sense això, sempre
serà molt difícil, sinó impossible, que
els professors es facin una idea de la
capacitat de pensament creatiu dels
alumnes.
És important aclarir que, encara
que a PISA avaluem la creativitat,
això no significa necessàriament que
estiguem defensant que les escoles o
els països hagin d'avaluar de manera
semblant el pensament creatiu. En
el nostre marc, posem èmfasi que el
pensament creatiu és una habilitat
que pot ser utilitzada en totes les
disciplines i que allò que caracteritza
la competència del pensament creatiu
és la capacitat dels estudiants per
generar idees originals i pensar en
moltes possibilitats diferents.
Relacionat amb això, un altre
aspecte per tenir en compte és que,
per a les competències del segle XXI,
com el pensament creatiu, el procés
és tan rellevant com el resultat final.
Fins i tot si un estudiant desenvolupa

El pensament creatiu consisteix a inspirar-se en
idees existents, fer-les avançar de forma orginal
i aconseguir millorar-les col·lectivament

finalment una idea que no és la més
original: ha participat en un procés
de generació d'idees en què ha
considerat múltiples idees i ha avaluat
aquestes idees per la seva rellevància,
adequació i qualitat? Consideren
els alumnes múltiples possibilitats?,
segueixen el camí de la solució més
òbvia o intenten qüestionar les
pròpies idees o les dels altres? I quan
tenen una solució, consideren si es
pot millorar i com?
Finalment, com poden participar la
comunitat i la família a l'educació
de la creativitat?
El marc de PISA reconeix diversos
factors individuals que poden influir
en el pensament creatiu, incloses
les actituds i les creences dels
alumnes sobre la creativitat. Una
de les formes en què la família i la
societat poden ajudar a fomentar
el pensament creatiu és cultivant
actituds positives sobre el valor de
la creativitat i recolzant la idea que
és una competència que es pot
desenvolupar mitjançant la pràctica
intencional.
Per exemple, el joc és una cosa
que els nens fan cada dia i que
constitueix una gran oportunitat
per a exercitar i desenvolupar el
pensament creatiu. En lloc de pensar
en el joc com una activitat que
treu importància a l'aprenentatge,
en realitat pot ser un procés molt
motivador, autònom i interactiu
que facilita el desenvolupament
d'una sèrie d'habilitats relacionades
amb el pensament creatiu, com la
improvisació, l'assumpció de riscos,
la imaginació, la flexibilitat cognitiva i
la presa de perspectiva. I el millor del
joc creatiu és que es pot reproduir
fàcilment en diverses cultures, grups
d'edat i capacitats diferents, i en
entorns amb més recursos o no tant.

Creativitat, intel·ligència
i altes capacitats
Algunes persones destaquen pel seu talent
creatiu, tinguin o no una elevada capacitat
intel·lectual

per Rosabel Rodríguez Rodríguez

L

a relació entre la creativitat, la intel·ligència i les altes
capacitats intel·lectuals (ACI), i més concretament
amb la superdotació, sempre ha estat un tema
complex d'abordar. Molts autors han suggerit que
una intel·ligència elevada seria un component necessari,
però insuficient per a activar la creativitat i la realitat és
que moltes persones amb alta capacitat intel·lectual no
són creatives. Llavors, què és la creativitat i com podem
fomentar-la?
L'EVOLUCIÓ D'UN CONCEPTE: CREATIVITAT
Els punts de vista sobre la creativitat han evolucionat al llarg
de diverses dècades de recerca i aplicació d'estratègies de
pensament creatiu. Encara que sovint es continua afirmant
que no existeix una definició universalment acordada sobre
la creativitat, la realitat és que actualment existeix una
concepció bastant consistent1.
Així, la majoria dels investigadors de la creativitat, des de
fa més de sis dècades2 s'han centrat de manera constant

en dos conceptes clau3:
1. La creativitat ha de representar una cosa diferent, nova
o innovadora.
2. La creativitat també ha de ser apropiada per a la tasca
que s'estigui realitzant. Ha de ser útil i rellevant.
Tant "nova" com "apropiada" són absolutament necessaris.
No n’hi ha prou amb tenir una idea original, nova o diferent
per a ser creatiu, perquè la creativitat es descriu com un joc
multiplicador de tot o res4:
Creativitat = Originalitat x Adequació
D'aquesta manera, si l'originalitat o l'adequació són zero,
llavors obtindrem un zero en creativitat.
L'enfocament tradicional de la creativitat es pot
caracteritzar com l'enfocament de les quatre P, és a dir,
l'estudi de la persona, el procés, el producte i les condicions
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productives. A més, hi ha una sèrie de teories de
confluència de la creativitat, com la teoria de la inversió de
Robert Sternberg i Todd Lubart5, o la teoria de sistemes
de Mihaly Csikszentmihalyi6. En elles la intel·ligència general
(g) d'una persona és un component necessari, però no
suficient perquè es manifesti la Creativitat (C). En altres
paraules, una persona amb una alta capacitat intel·lectual
no necessàriament ha de ser creativa. Aquí, la Creativitat
("Gran C") és entesa com a específica d'un domini, i un
producte creatiu és aquell que causa un canvi significatiu
dins d'aquest domini especialitzat de coneixement; enfront
de la idea de creativitat quotidiana (“petita c”) que s'utilitza
tant per a descriure activitats com improvisar una recepta7.

La creativitat ha de representar
una cosa diferent i nova i ser
apropiada i rellevant per a la tasca
que s'estigui realitzant

Els enfocaments psicomètrics, com els que es fan servir
per a mesurar la intel·ligència, també s'han emprat per
a mesurar la creativitat. Això implica quantificar la noció
de creativitat amb l'ajuda de tasques de paper i llapis. Un
exemple d'això serien les Proves Torrance de Pensament
Creatiu desenvolupades per E. Paul Torrance8, i que són
sovint utilitzades per a identificar els estudiants amb Alta
Capacitat Intel·lectual (ACI).
RELACIÓ ENTRE CREATIVITAT, INTEL·LIGÈNCIA I
ALTES CAPACITATS
A mesura que creativitat i intel·ligència es van anar
coneixent millor, si bé va quedar clara la relació entre
tots dos conceptes, no va ser tan fàcil dilucidar com era
aquesta relació: és la intel·ligència part de la creativitat? o
és la creativitat part de la intel·ligència?
Diverses teories ens ofereixen diferents respostes.
Per exemple, la teoria del llindar suggereix que
la intel·ligència és una condició necessària, però no

Actualment s'entén que
intel·ligència i creativitat són dos
factors independents, encara que
complementaris
suficient, per a la creativitat9; la teoria de la certificació
se centra en els factors ambientals que permeten a les
persones mostrar creativitat i intel·ligència10; mentre que
la hipòtesi d'interferència suggereix que nivells molt
alts d'intel·ligència poden interferir amb la creativitat11.
Totes aquestes propostes se sustenten en treballs de
molt alta qualitat, per la qual cosa és fàcil llegir-les i
acabar pensant: com és possible?
Actualment, la perspectiva més acceptada recomana
que, si bé existeix una certa relació positiva entre la
intel·ligència i la creativitat, aquesta relació és mínima i,
per tant, s'entén que intel·ligència i creativitat són dos
factors independents, tot i que complementaris.
Arribats a aquest punt, també podem preguntar-nos:
existeix una relació directa entre la creativitat i les altes
capacitats? I en aquest cas, de quin tipus? Probablement,
d'acord amb l'anterior, és fàcil anticipar que no
obtindrem una resposta senzilla ni consensuada.

D'una banda, podem trobar autors com a E. Paul
Torrance12 que va ser un gran defensor de la idea que la
superdotació no pot entendre's sense la creativitat. Per a
ell, no n’hi ha prou amb una alta intel·ligència per a poder
parlar de superdotació; no obstant això, la seva postura
no és generalitzada. De fet, en general és més freqüent
que es busqui un alt CI que una alta creativitat. Així, per
exemple, en països com els Estats Units, on existeix una
gran tradició en l'estudi de les ACI, cada estat té la seva
pròpia definició (la majoria variacions de la de Marland
de 197213). El 2012, un estudi de McClain i Pfeiffer14 va
revelar que només en 27 estats s'incloïa la creativitat en
la definició de les ACI.
D’una altra banda, la proposta de Renzulli15 probablement
és una de les més acceptades avui dia. Segons
aquest autor, existeixen dos tipus de superdotació: la
superdotació d'alt rendiment (acadèmic o d'“escola”) i la
superdotació creativoproductiva. La primera d'elles és de
naturalesa més analítica, mentre que la de tipus creatiu-

La creativitat existeix com a talent,
és a dir, com una aptitud destacada
en algunes persones i forma part
de les altes capacitats

productiu, posa el focus en la generació i la producció.
La realitat és que els estudiants més creatius poden ser
percebuts com a "rars" a les escoles, en lloc de com a
intel·ligents. Sovint a les aules es valora la predictibilitat,
i aquests nens i nenes desafien la monotonia fent coses
inesperades. Aquesta manera d'actuar pot augmentar
la seva popularitat entre els altres estudiants16, però
difícilment el seu atractiu per als docents.
Llavors, què sabem realment sobre la relació entre
aquests conceptes? Si bé hi ha encara moltes qüestions
per resoldre, a poc a poc s'ha anat avançant i s'han arribat
a uns certs acords. En general admetrem que:
1. Perquè hi hagi creativitat ha d'haver-hi una certa
capacitat intel·lectual, sense que això sigui garantia que
aniran creixent juntes de manera progressiva.
2. De la mateixa manera, sembla clar que tenir una
intel·ligència elevada no garanteix una gran creativitat,
ni viceversa.

3. També sabem que la creativitat existeix com a talent, és
a dir, com una aptitud destacada en algunes persones
i que forma part de les altes capacitats. El talent creatiu
no depèn en exclusiva d'un elevat CI, sinó que depèn, a
més, d'altres factors socials i de personalitat que facilitin
les produccions creatives.
4. Finalment, està comprovat que en qualsevol situació,
la convergència de la intel·ligència amb la creativitat,
produeix un efecte sinèrgic on ambdues es
beneficien mútuament.
Per tot això, la creativitat ha d'estar sempre present
quan parlem d'altes capacitats, tant a l'hora de
l'avaluació, quan n’és un element indispensable, com
quan ens referim als programes d'intervenció, on haurà
d'ocupar un lloc destacat del currículum.
EL DESENVOLUPAMENT DE LA CREATIVITAT
La pràctica pedagògica és molt important per a millorar
el potencial creatiu o el seu assoliment en la infància.
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Les escoles haurien de
proporcionar un entorn que valori
específicament el pensament
creatiu
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Està comprovat que la
convergència de la intel·ligència
amb la creativitat produeix un
efecte positiu en ambdues

De fet, les escoles haurien de proporcionar un entorn
que valori específicament el pensament creatiu, que el
reconegui en els estudiants i el promogui a través dels
comportaments dels docents a l'aula.
Donada la nostra comprensió del fenomen, què poden
fer els professors i les escoles per a promoure les
capacitats creatives dels estudiants?
Hi ha sis objectius en els quals podem centrar-nos per a
promoure els comportaments esmentats17:
1. Desenvolupar l'assumpció de riscos intel·lectuals a
través de l'expressió i valoració de les diferències i
mitjançant la selecció d'activitats d'interès.
2. Desenvolupar habilitats convergents i divergents
d'alt nivell mitjançant l'ús de models educatius que
requereixen i promouen tals habilitats.
3. Desenvolupar un coneixement de qualitat en un
domini, fomentant l'aprenentatge profund en aquelles
per a les quals existeix interès i aptitud.
4. Desenvolupar sòlides habilitats de comunicació en
contextos escrits i orals, brindant retroalimentació
sobre l'efectivitat del treball.
5. Desenvolupar la motivació i la passió personals.
6. Fomentar hàbits mentals creatius mitjançant la lectura,
la presa de perspectiva i la introducció de novetats.

Els mestres han de comprendre
el desenvolupament creatiu i les
formes en què pot ser fomentat o
inhibit en les pràctiques escolars
Sovint els docents estan informats i són conscients
d'aquests principis, però la seva aplicació pot ser difícil18.
Per això, mestres i professors han de ser educats per a
comprendre el desenvolupament creatiu i les formes en
què la creativitat pot ser fomentada o inhibida per les
pràctiques escolars.
Les metes suggerides han d'aplicar-se sistemàticament a
cada àrea d'aprenentatge per a maximitzar la participació i
l'aprenentatge dels estudiants, així com aplicar-se a idees i
problemes del món actual que es troben en la vida real.

Rosabel Rodríguez Rodríguez és doctora en Psicopedagogia (UIB),
Psicòloga i Titular d'Universitat de l'àrea de Psicologia Evolutiva i de
l'Educació (UIB). Està especialitzada en el camp de les altes capacitats
intel·lectuals (superdotació i talent), la creativitat i la formació del
professorat.
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Creativitat i pensament
crític a les aules
La "creativitat productiva" sorgeix quan apliquem
el pensament crític al pensament creatiu

per Ana Moreno Salvo

ENTREVISTA A ROBERT SWARTZ

F

a temps, David Perkins i
vostè van escriure algunes
idees sobre la necessitat
d'ensenyar a “pensar
bé”. Què és per a vostè un bon
pensador?
En David i jo ens vam conèixer a
Harvard quan era estudiant de
postgrau. Tots dos érem molt
sensibles al fet que la majoria de la
gent no pensa bé. Prenen decisions
ràpides, fan judicis precipitats, i
s'equivoquen. Per exemple, en un
anunci de cereals per a esmorzar, hi
diu "aquest és un cereal deliciós" o "és
tan beneficiós menjar una cullerada
d'aquest cereal com menjar una
poma" al costat de la imatge d'una
poma que sembla gustosa. El missatge
està dissenyat perquè jo decideixi que
és una bona idea comprar aquest
cereal. Ara s'ha fet una investigació

que demostra que si vostè pren
diàriament cert tipus de cereals, al
cap de 20 anys hi ha una probabilitat
que desenvolupi un càncer. Del que
en David i jo ens vam adonar és que
la majoria de la gent pren decisions
així. Pensen en coses bones, pero no
es pregunten: hi ha cap desavantatge?
Ens vam adonar que això succeïa en
la majoria dels tipus de pensament i
vam decidir que seria una bona idea
ajudar-los a desenvolupar l'hàbit de
preguntar, no només si hi ha alguna
cosa bona, sinó també si pot tenir
alguna conseqüència negativa, és a
dir, a aprendre com pensar millor.

Es tractava d'esbrinar com ensenyar
els estudiants perquè aprenguin des
del principi de la seva escolarització,
com pensar realment amb més
cura quan prenen decisions, quan
resolen problemes, quan pensen com
funciona alguna cosa, etc.
Podria donar-nos una definició de
pensament creatiu? Quina relació
té amb el pensament crític, si és
que en té alguna?
Pensar de manera creativa és un
dels diferents tipus de pensament
que necessitem aprendre a fer bé
en diferents circumstàncies. Implica

La majoria de la gent no pensa bé. Prenen
decisions ràpides, fan judicis precipitats, i
s'equivoquen

Robert Swartz (1936 – †2022), va ser doctor en Filosofia per la Universitat Harvard, professor emèrit de la
Universitat de Massachusetts, a Boston, i creador, juntament amb Sandra Parks, de la metodologia Aprenentatge
basat en el Pensament (Thinking Based Learning - TBL), que substitueix l'ensenyament basat en la memòria per
un altre basat en el pensament actiu. Va fundar i dirigir el Center for Teaching Thinking (CTT), dedicat a donar
a conèixer aquesta metodologia als Estats Units, Espanya i països de tot el món. Durant els darrers trenta anys
va treballar amb mestres, escoles i universitats, a escala internacional, en projectes de desenvolupament del
personal docent, reestructuració del pla d'estudis i educació mitjançant la infusió del pensament crític i creatiu en
l'ensenyament del contingut.

tenir idees noves, originals, creatives
i diferents. El simple fet que se
t'acudeixin aquestes idees creatives
suposa la pràctica de la creativitat.
El pensament crític, en canvi,
consisteix a intentar pensar sobre
idees i preguntar-se si són correctes,
si és cert o veritable el que diem.
En el pensament creatiu, intentem
idear alguna cosa nova i original,
interessant, i en el pensament crític
ens preguntem: són aquestes idees
creatives, bones idees? M'agrada
treballar el pensament creatiu en
allò que jo anomeno "creativitat
productiva", que és arribar a idees
noves i originals que funcionin, que

Pensar de manera creativa implica idees noves,
originals i creatives. El fet que se t'acudeixin
aquestes idees és la pràctica de la creativitat
facin avançar les nostres vides. I
això significa aplicar el pensament
crític al pensament creatiu que
hem practicat. Altres vegades, tens
un problema que ningú ha estat
capaç de resoldre o que és un nou
problema que acaba de sorgir i
necessita ser resolt, llavors has
d'utilitzar pensament creatiu per
intentar arribar a algunes formes
originals de resoldre aquesta

situació. Després caldrà exercir el
pensament crític per determinar
si les solucions proposades
funcionaran.
Penso que és important emfatitzar
en la idea de "creativitat productiva",
quan estem intentant arribar a noves
maneres de fer alguna cosa. Hem
provat totes les formes possibles
que coneixem i no sembla que
funcionin. Així que intentem exercitar
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La creativitat productiva significa aplicar el
pensament crític al pensament creatiu que hem
practicat
la creativitat, però volem assegurarnos que les idees creatives que se'ns
acudeixen són productives.
És un dels grans experts a escala
mundial en l'ensenyament del
pensament, els seus llibres són
molt populars en l'àmbit escolar.
La seva dedicació a la formació
de professors als cinc continents
li ha donat un coneixement i una
experiència privilegiada sobre
l'ensenyament del pensament a

l'escola. Quines creu que són les
claus per ensenyar a pensar?
Quan vaig començar als Estats
Units, a Massachusetts, era membre
de la facultat en una universitat i
això em limitava. Vaig voler anar a
escoles de tot el món, treballar amb
els professors, i mostrar-los tot el
que havia descobert i el que havia
après d'altres professors perquè tot
funcionés. Em proposava ajudarlos a posar això en pràctica a les
seves aules, ajudar els professors

a aprendre a ensenyar els nens
a ser millors pensadors. Així que
vaig obtenir el permís de la meva
universitat i vaig començar a viatjar i
vaig convertir les escoles en allò que
jo anomeno "Thinking Schools”. Vaig
crear el “Centre per a l'ensenyament
del pensament” i un certificat per
a acreditar que aquestes escoles,
a més de continguts, ensenyaven
a pensar. En elles, entre el 80% i
el 90% dels professors ensenyen
tot el seu contingut a través del
pensament. Hem desenvolupat
una tècnica, TBL (Thinking Based
Learning), perquè els professors i els
seus estudiants aprenguin a fer-ho, i
realment funciona.
L'enfocament parteix de pensar

bo. No memoritzen d'un llibre de
text, sinó que pensen a consciència
per a obtenir bones respostes.
Per exemple, s’espatlla el televisor
de casa teva o el teu cotxe, i et
planteges la pregunta: per què ha
deixat de funcionar? Aquesta és una
bona pregunta, i els estudiants s'hi
interessen, i intenten esbrinar-ho.
Per a fer-ho han d’idear un pla. Això
es pot fer amb molts continguts; es
tracta de plantejar reptes als alumnes
que suposin esbrinar la causa d'algun

esdeveniment, de ser curosos,
pensem quines possibles causes han
fet que el televisor deixi de funcionar.
Explorem-les totes. D'aquesta manera
els estudiants duen a terme el que jo
anomeno un mapa de pensament.
Un conjunt de preguntes o un conjunt
de procediments que creuen que
cal seguir, coses que cal esbrinar
per decidir per què ha passat alguna
cosa. Hi ha altres tipus de pensament
com resoldre problemes, prendre
decisions, predir conseqüències.

Es tracta de plantejar reptes als alumnes perquè
esbrinin la causa d'algun esdeveniment, duen a
terme un mapa de pensament
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què és un veritable aprenentatge.
Després els demano que passin el
repte als alumnes i els preguntin, com
aprendràs això?, quines preguntes
necessites saber respondre per
aconseguir pensar-hi bé i arribar
a una conclusió acceptable? Els
professors treballen junts i troben la
tècnica d'aprendre a pensar que els
permetrà transformar l'aprenentatge
en pensar per a aprendre. No han de
proporcionar l'estratègia per a pensar
els estudiants, els han de desafiar
perquè trobin aquestes preguntes
que necessiten respondre per a
poder pensar sobre el problema que
se'ls planteja. Fer-los conscients que
estan pensant bé, que la resposta
arribarà i al final el pensament serà

Els alumnes s'adonen que ells
mateixos poden aprendre continguts
i explicar-los fent servir els mapes de
pensament que ells mateixos creen.
Així aprenen a guiar-se en el seu
pensament, i a fer-ho amb cura i bé,
perquè la conclusió a què arribin, la
decisió que prenguin, sigui una cosa
de la qual puguin sentir-se, no només
orgullosos, sinó que sàpiguen que està
bé.
Necessitem pensament creatiu en
altres destreses de pensament?
No necessitem el pensament creatiu
per a tota mena de pensament,
però això no impedeix que sigui
extremadament important. De fet, els
grans èxits que hem tingut els éssers
humans en l'avenç de les formes de
vida en el desenvolupament de les
nostres grans ciutats ha estat gràcies a
la creativitat: no saber com fer alguna
cosa i després aprendre a pensar
de manera creativa, arribar a idees
noves, esbrinar si les idees creatives
funcionaran i posar-les en pràctica.
Les nostres vides, tal com les vivim ara,
són gràcies a la nostra capacitat no
solament de generar idees creatives
interessants que poden funcionar o
no, sinó de promoure idees "creatives
productives" que després descobrim
que seran útils. I això és la humanitat.
Per a mi, la pregunta és: què
podem fer a les nostres aules per
ajudar els estudiants a desenvolupar
una "creativitat productiva", i ser
capaços de fer-ho, de voler fer-ho, i
estar motivats per a fer-ho bé?
Tal com ho explica sembla fàcil,
però segurament no ho és tant.
Naturalment, aquests canvis no
succeeixen de la nit al dia. Hi ha una
vàlvula de seguretat, un conjunt de
processos als quals se sol anomenar
metacognició, és a dir, la capacitat

Ensenyar a pensar bé als alumnes implica:
desenvolupar i aplicar el seu pla, veure què ha
passat i preguntar-se si ha funcionat
de pensar sobre el teu pensament,
sobre com he pensat, decidir quines
qüestions he de preguntar. Ensenyar
a pensar bé implica demanar als
estudiants que duguin a terme el
seu pla, i tan bon punt l’apliquin,
que vegin què ha passat, pensant
sobre això pas a pas i preguntar-se
si ha funcionat. Si no ho ha fet, cal
fer-se una nova pregunta: com ho
podríem fer de manera diferent? El
professor ha d'ajudar els alumnes a
aprendre per ells mateixos, a fer-ho
bé. Així aprenen a aprendre. Després
de fer-ho un parell de cops amb el
contingut del currículum, el docent pot
mantenir-se al marge. Ells s'adonen
que ho poden fer per ells mateixos, i
ho repeteixen fins que no necessiten
practicar-ho més. D'aquesta manera
sorgeix la destresa o habilitat en, per
exemple, prendre decisions amb
eficàcia o pensar de manera "creativoproductiva" o qualsevol altre tipus de
pensament. Ho aprenen a l'escola i,
després de la pràctica, arriba a ser una
forma automàtica de pensar.
Podria descriure breument
com seria una bona lliçó per a
desenvolupar algun tipus de
pensament creatiu?
Tots els estudiants necessiten ser
pensadors creatius; si volen ser
pràctics, si volen ajudar a canviar
el món, han d'aprendre a produir
idees productivament creatives que
resolguin problemes o situacions.
Explico breument una experiència
que es va dur a terme en un col·legi:
al professor1 se li va acudir la idea
que els estudiants imaginessin una

Els grans èxits que hem tingut els éssers
humans en l'avenç de les formes de vida ha
estat gràcies a la creativitat

persona que es dediqués a ajudar
altres persones amb dificultats,
per exemple una persona perduda
al desert, o que s'ha trencat una
cama. Els va dir: heu de pensar idees
creatives que salvin la vida d'aquestes
persones, vull que feu servir el que
heu après a l'escola. Un estudiant
va plantejar: algú està escalant el
Matterhorn a Suïssa i s'ha trencat una
cama. Però porta una petita caixa
a la butxaca amb un botó verd, el
pressiona, i aquest envia un senyal
al campament base on un dron
comença a brunzir i s'eleva. És un
artefacte amb els subministraments
mèdics necessaris per a aquest tipus
de casos i vola cap a un punt des d'on
la caixa emet un senyal. L'accidentat
prem dos botons més i els paquets
de la part inferior giren. Un s'obre,
i un conjunt de subministraments
per a algú amb una cama trencada
es dirigeix cap a aquesta persona. Hi
ha benes, fèrules, crosses plegades
que pots fer servir per posar sota les
teves espatlles i baixar la muntanya i
així se salva. Els alumnes de la classe
li van dir: no crec que funcioni, hem
estudiat sobre Suïssa, sobre les
muntanyes i els Alps, i hem après que
en una muntanya com el Cerví fa molt
de vent. El fet és que van tractar de
fer-ho, van intentar fer volar el dron,
tots els estudiants del grup estaven
convençuts que funcionaria, perquè
usant els seus portàtils van esbrinar
els corrents del vent. I vaig pensar:
aquests nois estan aprenent a no
fer judicis ràpids, encara que sembli
correcte, necessiten esbrinar-ho a la
realitat. Per a mi va ser un exemple
meravellós de l'ús de TBL, un exemple
per a tots nosaltres.
Nota
1

Pablo Carrión, International school Lope de Vega
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Tinkering Studio es troba en el museu de ciència, art i percepció humana de San Francisco, a l'Exploratorium. És
un taller per a la invenció, la investigació i la col·laboració lúdica. És un espai immersiu, actiu i creatiu on es convida els
visitants del museu a explorar una exposició impulsats per la curiositat i on poden involucrar-se en investigacions de
fenòmens científics representant les seves idees i estètica.
Sebastian Martin és el responsable, des de 2005, de Projectes al Tinkering Studio. Va estudiar Física i Matemàtiques
a la Universitat d'Erlangen-Nürnberg, Alemanya, cosa que el va portar a explorar sobre terratrèmols als Andes xilens
o sobre els boscos boreals d'Ontario a través d'imatges per satèl·lit. Els seus viatges i estudis li van fer comprendre les
magnífiques possibilitats creatives i lúdiques de les ciències naturals.

Tinkering Studio
Un taller-estudi per aprendre jugant a investigar, inventar i col·laborar
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V

ostè sol dir que Tinkering
“trastejant” el torna a
la seva infància, quan
experimentava amb les
seves joguines. Podria explicar-nos
què és el Tinkering Studio i què pot
aportar a l'educació de nens i joves?
És cert, treballar a l'estudi Tinkering,
sovint em porta als dies de la meva
infància. Vaig créixer en una família
de joguinaires del sud d'Alemanya
i recordo que passava temps al
taller del meu avi i gaudia inventant
joguines, desmuntant coses o jugant
amb les eines. Tinkering és molt
diferent de l'aprenentatge que sovint
experimentem a les escoles, en el
sentit que no depens d'un professor
o una altra font d'informació, sinó que
aprens de l'experiència directa amb
eines, materials i fenòmens naturals.
Sovint en diem “pensar amb les
mans”. És un procés en què vas
descobrint coses sobre la marxa.

Aprens a treballar sense instruccions.
Et sents còmode sense saber-ho tot.
Aprens a superar els moments de
frustració i, el que és més important,
aprens a seguir les teves pròpies
idees, a canviar-les i adaptar-les en
funció de la informació que reps dels
materials i del món físic que t'envolta.
En última instància, això canvia la
manera com ens veiem a nosaltres
mateixos com a aprenents al món,
permetent-nos prendre el control del
nostre propi aprenentatge. Aquesta
mentalitat empodera els nens i els
adults per a ser protagonistes del

És un procés en el qual
vas descobrint coses
sobre la marxa com
aprendre a treballar
sense instruccions

seu aprenentatge. No han de confiar
únicament en allò que han après a
l'escola, sinó que són éssers humans
capaços i competents, que sempre
poden ampliar els seus coneixements
i les seves habilitats a través d'aquest
procés que anomenem Tinkering.
Com va sorgir el Tinkering? Podria
parlar-nos dels seus inicis i alguns
dels projectes dels quals se sent
més orgullós?
Aquest treball va començar l’any
2005 amb un projecte anomenat
“Play Invent Explorer”, dut a terme a
l'Exploratorium de San Francisco. Es
tractava d'una xarxa d'educadors que
treballaven en centres de ciències
i l'objectiu era explorar materials a
la intersecció de la ciència, l'art i la
tecnologia. Els tallers i les activitats de
Tinkering sempre combinen processos
científics i artístics. Procés és una
paraula molt important en la pràctica
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del Tinkering perquè allò que aprenem
és el resultat d’aquest tipus d’activitats,
així que ens importa el procés de fer
les coses i no el producte.
Recordo una de les primeres
exploracions que vam fer amb un petit
grup d'educadors experimentant amb
la llum i l'ombra, creant interessants
escultures d'ombres, col·locant petites
llanternes en plataformes mòbils i
disposant materials com plàstics i gels
de colors perquè creessin interessants
patrons d'ombres. Durant aquests
tallers vam aprendre molt sobre
la llum i l'ombra, i vam despertar
tant interès per aprendre'n més,
que ens vam adonar que aquesta
seria una bona forma d'atreure els
nens. Els visitants del museu també
aprenen sobre el tema i se’ls convida
a experimentar amb els materials

L’entorn o l’espai que
es crea, marca gran
diferència en el tipus
d’interaccions que es
produeixen a l’espai
moguts per la seva pròpia curiositat
i pel seu desig de crear alguna cosa
artística en lloc d’animar-los a resoldre
un problema o recrear un experiment.
Així que en aquell moment em
va semblar una idea genial crear un
espai a l'Exploratorium on els nens
poguessin treballar d'aquesta manera
relativament desestructurada sense
tenir un concepte clar del resultat
de l'aprenentatge més enllà de dur
a terme les seves idees i seguir-

les. I això va ser el començament
d'un enfocament totalment nou
de l'educació pràctica, que ara
anomenem l'enfocament Tinkering.
Una cosa de la qual estic molt
orgullós són els primers petits
experiments amb els visitants del
nostre museu. En el primer espai de
joc de l'estudi, que vam instal·lar fa
més d'una dècada, vam crear una
zona perquè els nens juguessin amb
bales i construïssin màquines de
bales. Vaig aprendre que l'entorn o
l'espai que es crea marca una enorme
diferència en el tipus d'interaccions
que es produeixen a l'espai. En
aquest primer estudi vam tenir cura
de crear un entorn on els nens se
sentissin com a casa, se sentissin
còmodes. Podien jugar, seure a terra.
Se'ls confiava, per exemple, l'ús de

tisores. En aquest entorn, va sorgir
molta creativitat. En lloc de passar-hi
dos minuts, com en altres llocs del
centre de ciències on treballem, els
grups de nens hi passaven una hora
o més. I en lloc de limitar-se a recrear
un experiment, construïen una pista
de bales que nosaltres mateixos no
hauríem pogut imaginar. I presentaven
amb orgull el complex artefacte que
havien creat. Així ens vam adonar que
l'enfocament era l'adequat.
Després d'aquest primer
experiment, vam crear un estudi
de Tinkering per a fer disfresses de
cartró i construir una gran ciutat amb
aquest material, centrant-nos en el
màxim creatiu que es pot ser amb un
recurs tan simple com aquest. Vaig
desenvolupar una forma de jugar amb
l'animació en “stop-motion”, creant
instal·lacions en què era fàcil utilitzar
una càmera i prendre instantànies per
a després construir-ne una animació.
Organitzàvem esdeveniments que
anomenem "open make events”,
en els quals convidàvem a altres
persones i educadors a compartir
les activitats que se'ls acudia. Ens
vam adonar que havíem descobert
una forma d'aprenentatge que
realment posava l'alumne al seient
del conductor i creava un compromís
notable. En un moment donat ens
vam preguntar, què és el que realment
estan aprenent? I d’allà va sorgir el
desenvolupament del marc anomenat
les "Dimensions d’Aprenentatge"
del Tinkering, cosa de la qual estic
realment orgullós.
Després de més de 15 anys
d'experiència, creu que ha complert
les seves expectatives? Quins nous
projectes té al cap?

Després d'haver fet aquesta feina
durant més de 15 anys, encara no he
assolit les meves expectatives. I això
és per la senzilla raó que quan vaig
començar amb l'equip, no teníem cap
certesa de cap on aniria això, i ens
va sorprendre com es va expandir
i va demostrar ser un enfocament
ric i profund de l'aprenentatge.
La pràctica del Tinkering creix i
s'expandeix per tot el món. És una
sort estar involucrat en l'aprenentatge
constructivista en un moment en què
aquest enfocament ressona tant a
tot el món. Probablement, perquè en
aquest moment els sistemes escolars
tradicionals no són capaços de
preparar els nens per al complex món
on vivim.
Moltes novetats i futures
idees vindran dels educadors, no
necessàriament de Tinkering Studio.
Estic segur que hi haurà noves idees i
descobriments de docents procedents
de les xarxes amb què treballem.
Continuarem explorant com
comprometre amb el món natural i
els fenòmens científics els alumnes
més joves i quin ha de ser el paper
dels facilitadors quan es tracta de
nens petits. També m'interessa
molt el paper dels educadors i
dels cuidadors o dels pares en el
Tinkering.
Durant la guia i ajuda docent en el
procés Tinkering, seria fantàstic que
els professors, en lloc de ser experts
en el tema i de demanar als nens que
facin tasques, esdevinguessin experts
en la pràctica d'inspirar els nens,
donar-los suport en els seus objectius,
anotar i documentar l’aprenentatge
que està succeint, i després crear
moments perquè els nens reflexionin
sobre el seu propi aprenentatge.

Quan els nens van més
enllà dels límits dels
seus coneixements,
en aquell moment pot
sorgir la creativitat

Un dels seus objectius és
desenvolupar la capacitat
creativa dels alumnes mitjançant
l'exploració, la percepció i la
construcció dels propis prototips
científics. En quina mesura creu
que el Tinkering ajuda els alumnes
a ser més creatius i a confiar en el
potencial d'aquesta capacitat tan
important en els nostres temps?
La creativitat no es produeix en el
buit. La curiositat i la inspiració sí
que són ingredients importants per
a un procés creatiu. El “trasteig” crea
situacions en què, per exemple, el
reflex d'una copa de vidre ens fa sentir
curiositat per saber exactament com
es mou o reflecteix aquesta llum. Pot
despertar la curiositat i el compromís.
Quan un alumne ho descobreix i du
a terme idees per a projectes que vol
fer, aleshores ens toca a nosaltres
prendre les seves idees de debò i
animar-lo a provar alguna cosa que
no hagi fet abans. Quan els nens
van més enllà dels límits dels seus
coneixements, és en aquell moment
quan pot sorgir la creativitat.
Què pot fer un alumne en un estudi
de Tinkering?
Un estudi de Tinkering pot adoptar
moltes formes i canvia cada cop que
el visites. El més habitual és que trobis
materials i exemples inspiradors
centrats en allò que anomenem
un espai d'exploració. Podria ser
sobre el vent i l'aire, o l'exploració
de mecanismes i moviments. Un
estudiant podria desenvolupar la seva
pròpia idea i interès sobre qualsevol
d'aquests temes.
També podrien començar
simplement jugant amb alguns dels
objectes i materials que hi troben.
En cas que se sentin atrets per
alguna cosa, podrien decidir iniciar
un projecte: crear el seu propi
mecanisme per a explicar una història,
com per exemple, fer un petit autòmat
que es pugui accionar. Aleshores faria
que es moguessin petites figuretes
i explicaria una història. I aquesta
història podria ser sobre una temàtica
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Els professors haurien
de convertir-se en
experts en la pràctica
d'inspirar i recolzar els
nens

que li interessi a l'alumne, com el
futbol, per exemple; o potser podria
incloure una mascota que tingui a
casa.
En un estudi de Tinkering pots crear
un projecte amb significat personal
al voltant d'un tema relacionat amb
algun fenomen natural.
Tenen experiència o han pensat
com el Tinkering podria donar
suport a l'educació formal? Què
podria fer un professor o una escola
d’Espanya si volgués introduir el
Tinkering a les seves aules?
Hi ha llocs a tot el món on pots fer
algunes d’aquestes coses. I aquests
llocs poden ser el taller del teu avi,
com en el meu cas quan era petit;
podria ser un estudi d'artista; o en un
espai d'aprenentatge informal com els
centres de ciència, com per exemple
CosmoCaixa; però sens dubte podria
ser a les escoles.
Arreu del món hi ha escoles que
estan desenvolupant l'enfocament
Tinkering. I una d'elles, un projecte
fantàstic, és la feina que estan fent
el grup “Artencurs”1 a les escoles La
Farga o La Vall, per exemple. També
esmentaré a Reggio Emilia, a Itàlia,
que és el nostre soci des de fa molt
de temps i que són una inspiració
per al nostre enfocament. Crec que
hi ha molts aspectes de Tinkering
aplicables a la feina amb els nens més
petits, i s'està fent amb molt d'èxit
en un entorn escolar formal. Per a
un professor a Espanya que vulgui
iniciar-s'hi, Bea Rey, del col·legi català
La Vall, té bons exemples amb què es
podria fer un primer pas o algunes
activitats de Tinkering, com les "Marble
Machines" o les "Scribbling Machines",
que ens semblen un bon punt de

Com a educadors
hi ha tres aspectes
importants: els
materials, l'entorn i la
nostra contribució

partida. Per això, hem desenvolupat
materials en línia que poden ajudar a
organitzar una activitat amb aquesta
metodologia.
En general, hi ha tres aspectes
en els quals és important pensar:
els materials en si, trobar materials
rics i inspiradors que alhora siguin
familiars i atractius; l'entorn, la creació
d'un espai que no sigui una aula
clàssica, sinó un espai on els nens
i els estudiants puguin asseure's
al voltant de la taula i col·laborar,
on estiguin envoltats de materials
interessants i exemples inspiradors;
i com contribuïm nosaltres, com a
educadors. El nostre paper com a
educadors a l'hora de crear una bona
activitat de Tinkering és donar suport,
inspirar, mostrar interès per les
idees dels alumnes, crear moments
de comprensió compartida i crear
moments de reflexió.
I a casa, què poden fer els pares per
fomentar la curiositat dels seus fills
per la ciència i la seva capacitat per
fer les seves idees amb les seves
pròpies mans?
Sovint escoltem pares i nens
entusiastes que han creat una
experiència de Tinkering a casa. Per
exemple, uns que van fer la seva
pròpia "Marble Machine" després
de visitar l'estudi Tinkering , o que
van començar a fer animacions en
“stop-motion” després d'haver-les
provat a l'estudi. Quan la pandèmia
de la Covid-19 ens va sorprendre, vam
decidir centrar-nos en les famílies i els
nens a casa i pensar en com podíem
donar-los suport perquè creessin
experiències Tinkering a casa seva. Ens
vam adonar que molts dels fenòmens,
com ara la llum i l'ombra o l'equilibri
dels objectes, es podien explorar en
forma de Tinkering amb materials que
ja tens a casa teva.
Els pares poden proporcionar
temps, inspiració i suggeriments
perquè els seus fills s'involucrin en
els fenòmens científics de manera
lúdica a casa. Un bon exemple seria
acceptar la invitació del Tinkering

Tinkering és interès
per les idees dels
alumnes creant espais
de comprensió i
reflexió compartida
Studio a muntar una màquina de
reacció en cadena a casa teva,
utilitzant materials que hi trobis, com
articles de cuina o joguines o fitxes
de dòmino, i col·locant-los en cadena
de manera que quan un article caigui,
desencadeni una sorprenent màquina
de reacció en cadena. Fer aquest
tipus d'activitat a casa pot ser més
emocionant que fer-ho en un espai
públic, perquè els nens poden fer
servir els objectes que els agraden i els
interessen.
És una bona manera
d'experimentar fenòmens científics
com la gravetat, els mecanismes de
moviment i la lògica de forma lúdica.
Al lloc web de Tinkering Studio oferim
alguns suggeriments, anomenats
“Tinkering at Home”, per als pares o
cuidadors que vulguin iniciar-se al
Tinkering amb materials senzills. Com
sempre, el Tinkering a casa és una
activitat social i s'ha de fer en grup,
cosa que significa que els adults de la
família també s'hi involucren. Aquesta
pot ser una gran oportunitat per a
crear una situació de coaprenentatge
amb els fills. Finalment, tant si ets
un cuidador com si ets pare, mare o
docent, al Tinkering Studio sempre
estem interessats a rebre informació
de la comunitat i valorem molt les
idees dels nens i les seves creacions.
Si envieu una foto o una petita nota
al Tinkering Studio, podeu fer-ho a la
pàgina web “Tinkering at Home” o a les
xarxes socials de Tinkering Studio.
Nota
Artencurs és una plataforma educativa en continu
desenvolupament, que es fonamenta en la convicció
de la potencialitat de l’Art com a eina educativa i de
canvi..
1
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Pensar amb les mans
Tinkering Studio potencia la curiositat, la creativitat i la
capacitat d'aprendre

per Ana Moreno Salvo

ENTREVISTA A BEATRIZ REY PEÑA

Beatriz és professora d'art a l'escola La Vall de Bellaterra. Fa més de 5 anys que
aplica Tinkering a la seva aula-estudi d'art i col·labora amb el Tinkering Studio del
museu Exploratorium de San Francisco. És llicenciada en Belles Arts per la Universitat
de Barcelona. Membre de la plataforma educativa Artencurs.

E

ts pionera en la
implementació de Tinkering
a l'aula. Com vas conèixer
el Tinkering Studio i com se't va
acudir incorporar-lo a la teva
docència sent un projecte de
ciències i tu una professora d'art?
El meu primer contacte amb Tinkering
Studio va ser en persona. Fa uns
anys vaig tenir la sort de passar una
estada llarga a San Francisco amb el
meu marit i els meus fills i filles. Des
de feia temps cocreàvem en família
amb els meus fills, allò que era un
petit laboratori d'idees. La visita a
Exploratorium va ser “amor a primera
vista”, va ser un trampolí per a veure
el potencial del que estàvem fent.
El lloc, l'exposició, tot plegat, ens va
atreure molt des del primer moment

i vam tornar-hi diverses vegades.
Me'n vaig anar d'allà amb la idea clara
que volia allò a la meva escola. Em
va encantar que, tot i ser un museu
de ciències, la mirada artística era
a tot el museu. A tots els espais s'hi
podien veure obres i reflexions fruit
d'activitats manuals, fusionades amb
l'exposició científica.
En un museu d'art això és natural
perquè l'art parla del món, de l'home
i de la relació de l'home amb el món,
igual que la ciència. Oferir una mirada
que salti de l'art a la ciència i viceversa

obre molts camins d'aproximació a la
realitat.
A l'escola cal obrir pas a la
curiositat, a formes obertes,
flexibles i transversals d'apropar
l'alumne al món de manera atractiva
i emocionant. Tinkering, que és
equivalent a “trastejar amb les mans”
ens obre, en aquest sentit, un gran
ventall de possibilitats.
Tinkering a l'escola ajuda a
visibilitzar les intel·ligències múltiples,
treballar amb les mans és un tipus
de pensament que té un component

No són unes mans que treballen perquè sí,
sinó que constantment imaginen, projecten,
avaluen, revisen, tornen a provar

Escola La Vall
Bellaterra

inconscient i també intuïtiu que et
porta a la reflexió. Amb les mans
proves constantment: i si això fos
més prim?, i quan ho faig més prim,
em pregunto: ara, funciona millor? No
són unes mans que treballen perquè
sí, sinó que constantment imaginen,
projecten, avaluen, revisen, tornen a
provar. Com més m'hi implico, més
conscient és el “trasteig”.
Què creus que aporta als teus
alumnes?
Crec que és una manera d'aprendre
mitjançant l'experiència que ajuda a
generar estratègies pròpies. El primer
que s'observa és que els alumnes se
senten molt capaços i s'hi involucren,
cosa que és una porta d'entrada a un
treball intens, connectat i profund.

És una porta d’entrada propera a tothom
on la curiositat els enganxa i motiva a un
aprenentatge que no té fi
Les propostes Tinkering es plantegen
com a “on floor, high ceilings, wide
walls“. Una porta d'entrada propera a
tothom on la curiositat els enganxa i
motiva un aprenentatge molt flexible
i que no té fi. Mantenir desperta
la curiositat és clau i Tinkering
clarament ho afavoreix.
Potser un exemple ajuda a
entendre-ho. No fa gaire, les alumnes
de tercer es van engrescar en
propostes al voltant de l'equilibri. Al
mateix temps que experimentaven
amb objectes en equilibri, vam

veure obres d'artistes com Daniel
Firman amb els seus elefants en
equilibri, i van obrir pas a diàlegs molt
interessants. Jugaven, dibuixaven,
reflexionaven i tot es posava en comú
al grup.
Aquesta proposta va aportar un
camp a investigar on totes van entrar,
i cadascuna se'l va anar portant a poc
a poc al seu terreny. En preguntarlos: on veus la relació entre l'equilibri
i la teva vida, responien: “la meva
mare em dona equilibri, jo soc molt
desordenada i ella m'ajuda”, “el

meu peluix em dona equilibri quan
estic trista”, “l'equilibri és… com les
llaminadures, si en prens unes, altres
dies has de prendre altres coses.”
Les connexions que cadascuna fa
amb altres aspectes de la seva vida,
l'alimentació, les emocions, la família,
aporten una mirada artística on el
significat metafòric i el fenomen
físic es fusionen; tot això es va
materialitzar en unes estructures de
papers en equilibri.
A les sessions posteriors, l'equilibri
apareixia pertot arreu, al passadís,
als objectes, a la ciutat, a l'art, a
l'enginyeria i al nostre propi cos! Van
descobrint una cosa que realment
tenen a dins i els produeix una
sensació meravellosa, puc descobrir
el món per mi mateixa! I ho fan
manipulant, observant, reflexionant,
provant coses diferents, creant.

De quina manera vas integrar
Tinkering a les teves aules. Quins
són els teus principals objectius i
com els treballes a classe?
La integració de Tinkering a la nostra
escola ha estat un procés de fusió. El
mateix està passant en altres aules
Studio i a l’Atelier de la Institució
Familiar d'Educació, on fa anys que
estem treballant per a construir aules
de creació on el disseny de l'aula i
la relació de l'alumne amb ella és
primordial. L'alumne troba una aula
dissenyada per espais, amb diferents
llenguatges artístics, on els materials
estan a la seva disposició i els

conviden a posar-se mans a l'obra.
Un benefici que estem veient a les
alumnes és que integrar les propostes
Tinkering obre el ventall de possibilitats
amb què es poden expressar i trenca
el clixé, que per desgràcia encara
perdura, de “l'art no va amb mi perquè
no sé dibuixar”. Un altre aspecte
interessant de Tinkering és que sempre
es treballa de manera col·laborativa.
Trastejar, reflexionar i compartir van
junts i així, l'alumne s'implica a buscar
una solució que realment sigui vàlida i
pugui compartir, cosa que augmenta el
seu interès i compromís.
Un objectiu és ajudar-los a descobrir

L'art és el procés de fer propi, subjectivar,
quelcom que hi ha al món, com ara el color
verd, per compartir-lo després

per ells mateixos que no tenen límits.
És una oportunitat de descobrir de què
ets capaç, dels teus interessos, de la
teva manera de fer i de resoldre, per
què decideixes una cosa o una altra.
D'altra banda, és exigent, requereix
compromís, per què esculls un color?,
per què ho fas així?, t'agrada d’aquesta
manera?, no si agrada al teu professor
o a la teva companya de classe, sinó si
t'agrada a tu. De mica en mica l'alumne
veu que li ha d'agradar a ell i hi ha
de reflexionar. El fet de no treballar
amb un model ajuda molt que un
sigui honest i s'hi impliqui realment.
Necessites trobar les teves pròpies
solucions, ser creatiu, anar superant-te,
ser capaç d'explicar el que fas i per què
ho fas.
El rol del docent és molt important,
la feina prèvia i la feina posterior a la
sessió són també molt importants. Per

això hem d'aprendre a documentar, a
escoltar els alumnes, a acompanyarlos amb respecte i a fer preguntes
adequades que els ajudin a reconèixer
el que fan i anar un pas més enllà. El
docent s'ha d'obrir a treballar al costat
de l'alumne, ni davant ni per sobre d’ell.
Apropar-se i allunyar-se quan calgui.
Un exemple de com treballem un
projecte "art-tinkering" a l'aula:
Partim d'un fenomen com el
magnetisme, l'equilibri, la llum o
l'ombra. Investiguem propostes
Tinkering relacionades i busquem els
materials per a fer-les transformant
algun espai de l'aula. Paral·lelament,
investiguem artistes per als quals
aquest fenomen és important i
descobrim a través de la seva obra per
què és important per a ells, quina és la
seva mirada. Sense més explicacions
comencen a experimentar. A partir de

la proposta de Tinkering, descobreixen
jugant i es genera una reflexió i
comprensió compartida sobre el
fenomen.
És bonic veure com cada alumne
es fixa en alguna cosa diferent i s’hi
relaciona de manera diferent. Hi ha
qui prova i prova sense parar, qui
observa allò que fan la resta, qui es
frustra, qui descobreix constantment
reptes. Hi ha qui necessita ensenyar-te
constantment el que aprèn, hi ha qui
ho prepara per compartir-ho com
un regal. Hi ha qui es bloqueja, qui
demana permís per a qualsevol petita
acció.
Com a docent aprens molt només
en considerar aquestes diferents
maneres de fer, i en treballar amb un
nou grup, les teves expectatives sobre
les possibilitats de la proposta es van
multiplicant.

Algunas de nuestras experiencias:

La profesora del ámbito científico
tecnológico y la profesora de
pedagogía inclusiva, trabajando con
los grupos clase de 1º A y B de la ESO.
Trabajan la Unidad 6. Las fracciones.

En las tareas integradas en el ámbito
de centro trabajan en cada taller, dos
o tres profesores de distintas materias,
con grupos de alumnos/as mezclados
desde 1º de ESO a Bachillerato.

El profesor del ámbito Sociolingüístico,
con la profesora de pedagogía
inclusiva y la profesora-alumna en
práctica del MAES (Máster), en el
Proyecto sobre Mesopotamia y Egipto.

El profesor de plástica, la profesora
de pedagogía inclusiva y fotógrafos
expertos, trabajando en el proyecto
“Un mundo de Imágenes”, en las
master class.

Las profesoras del ámbito
sociolingüístico, la profesora de
pedagogía inclusiva y los monitores
de taller, en el proyecto sobre la
Prehistoria y los monumentos
megalíticos, con la metodología AICLE.

Varios profesores del instituto,
trabajando con otros profesores
de otros institutos, junto a otros
profesores de la Universidad, en el
proyecto “Jóvenes con investigadores”.

La profesora del ámbito científicoMatemático trabajando con un grupo
clase de 1º de ESO, la profesora de
Pedagogía Inclusiva y parte del equipo
educativo que trabajaba con ese
grupo clase.

Alumnado y profesorado de
Secundaria, trabajando juntos, para
enseñar a alumnado del Primer ciclo
de Primaria del colegio. Proyecto
storytelling. Cuentos en Inglés.

Profesorado, alumnado, familias,
expertos, asociaciones, trabajando
juntos en los Proyectos de
Aprendizaje Servicio que tienen una
motivación especial porque
Escolaen
Laellos
Farga
se alcanzan metas
Sant
comunes.
Cugat del Vallès

Com a docent que investiga,
experimenta i reflexiona, què
aporta l'art a la ciència i què
aporta la ciència a l'art?
Penso que l'art a l'escola ajuda
l'alumne a conèixer-se a través
del que fa. A comunicar-se sense
paraules. El fet de pensar dibuixant,
pensar construint, pensar moventse, relacionant-se, ajuda a aflorar
aspectes que sovint queden ocults
en altres realitats de l'escola.
La ciència ajuda l'alumne a posarse en relació amb el món. Les seves
lleis, el coneixement col·lectiu, la
investigació. El binomi art i ciència
apropa l'estudiant al món ajudant-lo
a construir un pensament crític on
entra en relació allò que aprenc amb
el significat que això té per a mi i la
seva aportació a la societat.
En què es basa la teva col·laboració
amb Tinkering Studio?
Tinkering Studio ofereix una
quantitat de guies, exemples, tallers,
que comparteixen obertament. De
seguida es percep una intenció clara
de compartir i crear coneixement

El binomi art i ciència apropa l'estudiant al món
construint un pensament crític on es relaciona
el que aprèn amb el significat que té per a ell
junts. I també ho fan amb una
filosofia Tinkering: sense por de
compartir proves, encerts i errors.
El seu plantejament és fer-ho fàcil
al docent, de manera que també els
materials que fan servir són de fàcil
accés.
Amb aquest compartir i aprendre
vam entrar en contacte de forma
directa fa tres anys mentre
preparàvem una col·laboració
europea on vam mostrar l'aportació
de Tinkering al procés artístic. El
confinament va ser un laboratori
brutal: aprendre col·laborativament
amb les mans i en línia! Davant
la dificultat apareix l'oportunitat i
en part així va ser, van aparèixer
connexions i col·laboracions
amb tothom i personalment vaig
aprendre molt i de molts.
La nostra col·laboració s'ha
visualitzat recentment en dos
projectes: En primer lloc, hem
exposat un projecte de cartó des
d'Artencurs a “The Art of Tinkering”.
Una magnífica exposició que ha
estat tot l'estiu a l'Exploratorium
de San Francisco on el treball dels
nostres alumnes es mostrava
com a exemple. Aquest treball,
en realitat, va començar el 2020
i les col·laboracions al seu voltant
han estat diverses, a poc a poc
s’han construït com a projecte i
poder romandre obert. Una altra
col·laboració recent ha estat en el
prototip d'un kit per a Tinkering amb
l'equilibri (Open kit for tinkering with
balance).
Tinkering Studio té projectes al
voltant de fenòmens naturals des
d'una mirada científica. En tenen
un de relacionat amb l'equilibri que
s'anomena “Exploring Balance” amb
diferents aproximacions que van
variant i ampliant. En els darrers
mesos, han treballat uns prototips

que permeten fer una exploració
autònoma sobre l'equilibri, oferint
un contacte entre el material i
l'alumne que generi un aprenentatge
individual pel simple fet de jugar i
construir-hi alguna cosa. La manera
com elaboren els prototips es basa
a aplicar el propi mètode Tinkering.
Exploren materials amb un objectiu,
però moltes vegades sense saber
on arribaran. En el cas del projecte
”Exploring Balance”, Sebastian Martin
va fer un recorregut per diferents
països europeus i quan va passar
per Barcelona ens va proposar, a
les meves companyes del col·legi
La Farga i a mi participar en aquest
prototip. Ens va semblar una gran
oportunitat per a aprendre i vam
crear un “makerspace” per a l'ocasió
i vam dedicar un dia a realitzar amb
en Sebastian el prototip. Va ser
molt interessant, perquè construir
el material t'ajuda a comprendre
molt millor el que estàs fent i el que
després pot passar. Vaig comprovar
personalment que Tinkering és
una forma d'aprenentatge molt
potent per a l'alumne i el docent.
En acabat, vam poder posar en
pràctica el material a CosmoCaixa,
primer en uns tallers per a famílies
i més tard amb formadors de
CosmoCaixa que van servir per
a reflexionar sobre Tinkering.
A CosmoCaixa tenen un espai
que es diu “Creactivity” basat en
l'Exploratorium de San Francisco. A
partir d'aquí la col·laboració contínua.
Durant aquest any experimentarem
amb aquests prototips a les
nostres aules-estudi d'art, crearem
documentació, reflexionarem sobre
com avançar i compartirem les
nostres experiències amb l'equip de
Tinkering Studio i tot el que trobem
pel camí.
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En una segona volta, reprenem
la mirada de l'artista. Més enllà dels
referents que hem vist, apareix
l'alumne com a artista i s'inicia una
relació personal que fusiona la part
científica amb l'artística. Es passa
de què significa?, com funciona?, on
ho has vist?, com ho puc construir?,
científic, a què és això per a tu?, què
significa això per a tu?, amb quin
aspecte de la societat es connecta?,
artístic. D'alguna manera, l'art és
el procés de fer propi, subjectivar,
quelcom que hi ha al món, com
ara el color verd, per compartir-lo
després. L'expressió artística és una
resposta d'alguna cosa que ve de
fora a dins i de dins surt cap a fora
en una manifestació artística pròpia.
Aquí és on l'art complementa i dona
significat a aquesta aproximació a
un fenomen o un objecte natural
com podria ser el magnetisme o
l'equilibri.

Quines possibilitats de futur
veus a Tinkering en una escola
com la teva? Com es pot crear
una simbiosi entre totes dues
que produeixi entorns rics en
aprenentatge STEM i creativitat?
El fet de treballar amb les mans,
alhora que es reflexiona sobre
què passa, permet al docent
observar d'on partim, quins són els
coneixements reals que l'alumne té.
Si preguntem als alumnes què saben
sobre l'equilibri són capaços de dir
alguna cosa, però quan “trastegen”
una estona amb l'equilibri, són
capaços de trobar moltes connexions
amb el dia a dia. El temps que es
perd a “trastejar” no és perdut, és
un temps de molta reflexió, i acaba
impulsant l'aprenentatge de l'alumne
com un coet. Així, començar amb
una experimentació Tinkering, en el
moment de treballar idees prèvies
davant de qualsevol aprenentatge,
especialment en ciències, fa que els
coneixements dels alumnes es posin
sobre la taula i sorgeixi un interès
més gran.
Ho fem amb la intenció que la
ment, la curiositat i l'interès de
l'alumne s'obri a aprendre cap a on
ho hagi de fer.
Ho explicaré amb un exemple. Una
de les activitats estrella del Tinkering
Studio, és la “Marble Machine” que
són uns circuits de bales a la paret,
a través dels quals mitjançant una
estratègia de prova i error, es va
redissenyant un circuit perquè les
bales puguin anar d'una banda
a l'altra. Durant aquesta activitat
ocorren moltes coses que exigeixen
col·laborar, dissenyar, avaluar,
reflexionar sobre el que passa
constantment. En primer lloc, es
convida els alumnes a explorar amb
els materials, com la bala, les peces
de fusta, les rampes, els ressorts, i
a construir un circuit, tot superant
problemes, controlant la velocitat de
la bala, canviant el pendent, reduint
la velocitat, analitzant la fricció.
Aquesta activitat pot ser un punt
de partida per a treballar conceptes

Cal assentar unes bases, però com menys
imaginem què pot passar, més garanties hi ha
que es potenciï la creativitat
de física, matemàtiques i enginyeria,
i també es pot relacionar amb altres
àrees, com per exemple parlar sobre
l'aparell digestiu, com he vist en
exemples d'altres escoles, amb la
història de la revolució industrial o
amb les parts d'una narració en la
construcció d’un conte.
A l'Art Studio, per exemple, un
cop han “trastejat” amb tots aquests
conceptes i els han interioritzat, els
convidem a reflexionar més enllà
i els suggerim, per exemple, que
s’imaginin que la bala és alguna cosa
o algú. En aquest moment el circuit
adquireix un altre significat i els
demanem que ens expliquin la seva
història. Habitualment, la narració
dels alumnes es relaciona amb els
materials utilitzats. És sorprenent
com fan seu el circuit. En una ocasió,
uns alumnes de dotze anys van fer
servir un tros de càmera de bicicleta
i van tenir serioses dificultats per
comprendre'n el comportament i
aconseguir que el material fes el
que n'esperaven. A la història final
havien convertit el tros de goma
en un “elefant adolescent” que era
imprevisible i mai no sabies com
reaccionaria.
A Tinkering els projectes són
oberts, encara que la via d'accés
és ràpida i fàcil, la capacitat
d’aprofundiment no té fi.
Com a docent, una de les claus per
potenciar la creativitat dels alumnes
és no tancar el final dels projectes,
sinó centrar-se en el procés que
realitza l'alumne. Cal assentar unes
bases, però deixant obertes totes les
possibilitats. Com menys imaginem
què pot passar, més garanties hi ha
que es potenciï la creativitat. Així,
els alumnes creen camins propis.
Si planteges una activitat on hi ha
un, dos o fins i tot tres camins, però
tu els coneixes prèviament des del

principi fins al final, l'alumne podrà
escollir entre ells, però hi ha un
quart, un cinquè, un sisè camí, que
ens perdem. És molt el que es perd.
Si donem el tret de sortida sense
aquestes limitacions, la tasca és
més intensa, ja que cal acompanyar
més cada alumne en el seu camí,
que ho entengui, que prengui les
seves decisions, que reflexioni,
veure on ha arribat i avaluar tot el
procés. Això s'aconsegueix gràcies
a una bona documentació que,
encara que requereixi temps, guia
el procés i té molt de potencial. Els
primers beneficiats som nosaltres,
ja que ens ajuda a créixer i plantejar
millor les coses. A més, els alumnes
aprenen molt els uns dels altres
quan comparteixen i expliquen el
camí escollit, per què ho han fet,
com ho han fet. És un mètode que
dispara l'aprenentatge de manera
exponencial, que ajuda cada alumne
i tot el grup.
Ryan Jenkins, de “Wonderful Idea
Co”, en una conferència recent a
Barcelona, ens deia que “Tinkering és
una manera d'aprendre, no és l'única
manera d'aprendre, i potser no és la
millor manera d'aprendre, però estic
convençut que quan aprens sense
Tinkering, et perds alguna cosa”. Crec
que és així. Cal tenir molt en compte
les mans a l'aprenentatge i perdre
la por d'experimentar. Tinkering
aporta possibilitats en la línia de fer
l'aprenentatge interessant, ràpid,
real i significatiu per a l'alumne. Val
la pena fer-lo servir a l'escola i no
només a l'aula d'art. Pot ser útil a
totes les assignatures i fins i tot als
patis, per què no? En el cas particular
de les assignatures STEAM, Tinkering
Studio aporta una connexió molt
interessant que ajuda especialment a
la comprensió i a generar interès per
aquestes matèries.
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Escola La Vall
Bellaterra

L'escola ha de potenciar
la creativitat
Potenciar la part més pròpiament humana de
l'educació: el pensament divergent, la reflexió i
l'esperit crític en un entorn col·laboratiu

per Coral Regí Rodríguez

A

partir del vídeo “L'Escola mata la Creativitat” de Ken Robinson, s'ha
obert el debat sobre el rol de l'escola en l'educació de la creativitat.
S'ha tractat aquest tema des de diferents perspectives i des de
diferents sectors. Vegem el tema en positiu: l'escola pot no tan sols
no matar la creativitat, sinó potenciar-la? Per centrar la qüestió, primer hauríem
de concretar què és la creativitat.
Segur que després de veure el vídeo de Ken Robinson i sense reflexió posterior,
contestaríem: la creativitat és deixar fluir la imaginació dels alumnes, no tallar
les seves idees, les seves propostes, no imposar-los la nostra visió de la realitat.
És això la creativitat? És aquesta la creativitat que hem d'educar? Reflexionem

sobre aquest punt (acció bàsica i com veurem molt important, en els processos creatius).
Al llarg de quaranta anys he treballat a l'Escola Virolai de Barcelona, i des de la seva fundació, fa
més de seixanta anys, ens hem plantejat la necessitat d'educar la creativitat i en la creativitat.
Aquest ha estat el valor que, en el 50è aniversari del centre, els antics alumnes van considerar
més singular de Virolai.
Per a nosaltres, educar la creativitat ha estat i és una opció transversal per a educar persones
amb una mirada oberta, reflexiva i crítica de la realitat i l'entorn, amb capacitat de plantejarse solucions més enllà de la norma i per damunt de tot amb una mentalitat que assumeixi
els errors com a oportunitats per aprendre i avançar en la recerca de millors solucions.
Tal com expressa Carme Vituri, primera professora de l'escola, a l'article publicat al
llibre del 50è aniversari del centre:

64
65

EXPERIÈNCIES

"La persona que ha estat educada en la imaginació i en la creativitat té
un potencial que sobrepassa tot allò que emprèn, tant en el vessant
professional com en el vessant personal. Tots som creatius, només cal
descobrir on és el nostre potencial.
Als anys seixanta es va creure que, per a una bona preparació de futur,
la creativitat i la innovació eren convenients per als nois i les noies.

El 2010 estem segurs que són imprescindibles
per subsistir i per desenvolupar-se satisfactòriament
a la societat, per ser i fer feliç aquells que ens envolten".
PERÒ AVUI I AQUÍ, PER QUÈ CAL EDUCAR LA CREATIVITAT?
En una societat en què la intel·ligència artificial i la robòtica seran i
són ja determinants, hem de reforçar la nostra part humana, allò que
ens diferencia de la màquina, perquè allò que la màquina pugui fer, ho
farà millor. Sempre serà millor un robot en una tasca repetitiva i, fins i
tot, els mètodes de la intel·ligència artificial podran resoldre problemes
d'alta complexitat, especialment en el tractament de gran quantitat
d'informació, que queden al marge de les possibilitats humanes. Però
probablement la seva limitació, almenys a mitjà termini, estigui en la seva
incapacitat per a plantejar noves preguntes, nous reptes, o per qüestionar-se

Educar en la creativitat ha sigut i és una opció
transversal per a educar persones amb una
mirada oberta, reflexiva i crítica de la realitat i
l’entorn

la realitat des d'una perspectiva crítica i creativa: atrevida.
Per això, cal potenciar la part més pròpiament humana
de l'educació: el pensament divergent, la reflexió i l'esperit
crític en un entorn col·laboratiu.
EDUCANT LA CREATIVITAT
Però entrem en matèria: Com cal educar la creativitat?
Com educar persones creatives?
En la proposta d'educar la creativitat i altres valors i
actituds transversals, tenim en molts casos una visió
errònia o incompleta. Sembla que educar la creativitat
és deixar fluir l'espontaneïtat dels nens, i no és això o
almenys no és només això. Tampoc no és una educació a
través de l'exemplaritat de l'educador i la transversalitat,
on no hi ha propostes concretes ni responsabilitats
definides. En aquest sentit, cal superar les versions
excessivament ingènues sobre aquesta qüestió.
Com en molts altres processos formatius, educar
la creativitat requereix intencionalitat, estratègia i

perseverança. Cal passar del somni al projecte, al pla
compartit i treballat per tot el claustre, partint d'una
concepció clara del que volem educar.
Com a element fonamental, hem de treballar amb els
alumnes la capacitat d'observació de l'entorn, de la realitat,
per veure-hi més enllà i amb un pensament divergent.
És ensenyar-los a veure i a escoltar amb rigor i esforç.
Una persona creativa i reflexiva analitza la realitat, hi
aprofundeix, veient-hi més enllà d'una primera impressió,
valorant les oportunitats de canvi, de millora. I això s'educa
des de les primeres etapes d'infantil i no s'acaba mai.
I a partir d'aquí la capacitat de fer-se bones preguntes,
per a qüestionar-se com millorar, compartir en grup,

Hem de treballar amb els alumnes
la capacitat d'observació de la
realitat, per veure-hi més enllà i
amb un pensament divergent

Escola Virolai
Barcelona

Escola Virolai
Barcelona
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aprofundir, ha de ser un procés natural i consubstancial
a les activitats del centre. I això requereix educar els
alumnes a través de l'experiència sistemàtica d'abordar
sempre un repte, un problema, qüestionant-lo, pensant
més enllà de la norma.
L'EDUCACIÓ DE L'ERROR
Però no ens quedarem aquí. La part més important, a
partir de l'anàlisi de la realitat, de fer front al repte, és
buscar la millor solució. Això ens ha de permetre treballar
sistemàticament l'educació de l'error. El fet de tenir por
d'equivocar-nos és una realitat que ha de ser educada.
Els alumnes han d'aprendre a reflexionar des de l'error,
per continuar aprenent, per a perseverar en una solució
millor. Incorporar l'error com una oportunitat és una de
les millors lliçons educatives per als nostres alumnes.
Per desgràcia, ens costa incorporar-ho, integrar-ho a
la pràctica educativa. Els alumnes hauran d'aprendre i
desaprendre al llarg de la vida i en aquesta dinàmica,
en què el més difícil és desaprendre, és fonamental
reflexionar sobre l'error, aprendre'n, per tornar a afrontar

Els alumnes han d'aprendre a
reflexionar des de l'error, per
a continuar aprenent, per a
perseverar en una solució millor
el problema. En aquest sentit, educar la creativitat també
implica educar en l'autosuperació i la perseverança, valors
clau en el procés de transformació educativa.
En aquesta recerca de noves solucions, té una gran
importància incorporar-hi el treball en equip, el treball
cooperatiu, on s'aporten opinions diferents a partir de les
singularitats dels membres de l'equip. D'aquí la importància
dels grups heterogenis amb alumnes que tenen diferents
talents, on es construeixi entre tots, partint del debat i la
reflexió conjunta, aprenent que sempre la millor solució
és la construïda entre tots. Aquest també serà un gran
aprenentatge d'una competència clau: saber col·laborar en
diferents entorns de treball.

CAP A UNA TRANSFORMACIÓ DEL MODEL EDUCATIU
La creativitat es treballa a través de l'art, a través dels
diferents llenguatges artístics, imprescindibles per
a potenciar els diferents talents dels alumnes, per a
expressar els seus sentiments i emocions i comunicar
millor, atenent els sentiments dels altres. Però també
hem de produir el pensament creatiu en els diferents
àmbits científics, des de la biologia a les matemàtiques,
i, és clar, en els àmbits tecnològics, perquè cal assegurar
aquesta visió transversal i holística d'anàlisi de la realitat i
especialment en la proposta de nous reptes.
I cultivant la creativitat, treballem l'autosuperació i
la perseverança, però també l'agilitat i la capacitat
d'arriscar. M'agrada el símil d'educar persones amb
flexibilitat i resistència com els arbres de ribera.
En un model d'escola que prioritza la qualificació, però
també moltes vegades en centres amb bones pràctiques
d'avaluació formativa, hi ha un oblit persistent: no
s'avalua l'educació de valors. No parlo de qualificació,
sinó d'avaluació formativa, avaluació que aporta
informació per a millorar. En aquesta avaluació cal
incloure tant la valoració del progrés de l'alumne com
l'avaluació de l'eficàcia dels processos i les actuacions
dutes a terme per educar aquests valors. No hem
d'oblidar la premissa: allò que no s'avalua, es devalua,
li estem traient tot el valor. Podem dir als alumnes
com són d'importants els valors de l'autosuperació, la
perseverança o en aquest cas la creativitat que, si no
els valorem el progrés, si no els donem "feedback" per a
millorar i avançar, els estem traient tot el valor formatiu.
Si no podem conèixer si les actuacions que realitzem
estan aconseguint que els alumnes siguin més creatius,
no podrem prendre decisions per a millorar aquests
processos i no podrem avançar en una educació que
millori més i millor l'educació en la creativitat.
Com en tot allò que passa a l'escola, l'element clau
és el rol dels educadors. Necessitem un lideratge
eficaç de l'equip directiu que prioritzi en el procés de
transformació educativa, l'educació de valors clau i que,
d'altra banda, asseguri el treball del Claustre perquè
des d'una posició oberta i creativa es replantegin
els seus criteris, reflexionin, dissenyin i implementin
conjuntament models educatius que garanteixin que
avancem en una educació que prioritza la creativitat.

Hem de conèixer si estem
aconseguint que els alumnes siguin
més creatius per poder prendre
decisions i millorar els processos

Aquesta educació requereix
entorns, escoles que siguin en si
mateixes creatives, amb mentalitat
de creixement
Propostes que, per sobre de l'uniformisme, deixin pas
a les respostes divergents, l'atreviment i la coherència,
la reflexió de l'error; i això requereix avançar en la línia
que els mateixos educadors siguin creatius i disruptius,
capaços de generar entorns d'aprenentatge que generin
més preguntes que respostes, que impulsin l'observació
i l'experimentació.
Necessitarem també treballar de manera coherent amb
les famílies perquè les posicions creatives s'eduquen
dins i fora de l'escola, observant el camp, llegint un
llibre o en un diàleg familiar o contestant les preguntes
dels nens, contagiant entusiasme per aprendre perquè
davant d'un per què d'un nen, no hi pot haver mai un
perquè sí, que talla la curiositat.
I aquesta educació requereix entorns, escoles,
institucions que siguin en si mateixes creatives, amb
mentalitat de creixement, amb mentalitat oberta, que
es qüestionin reflexivament allò que fem amb una
perspectiva, que ens faci afrontar els processos de
transformació amb mentalitat positiva. Necessitem
una escola que respongui als reptes amb respostes
obertes, creatives, més enllà de la norma: que davant del
conformista "s'ha fet sempre així", es plantegi sempre un
"per què no" decidit.
Coral Regí Rodríguez és biòloga i educadora per vocació. Forma part
de diferents associacions educatives i és membre del Consell Escolar
de Catalunya. També és membre d'Educació Demà de la Fundació
Bofill. Ha estat directora de l'escola Virolai. És experta en lideratge,
avaluació professional i en processos de qualitat pedagògica i
educativa.
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Creando innovadores
Tony Wagner
Kolima, 2014

Pensar para aprender en
el aula
Robert Swartz

El pensamiento lateral
Edward De Bono
Paidós, 2018

Ediciones SM, 2019

Aquest llibre se centra
en l'estudi de com crear
la següent generació
d'innovadors. Per això, l'autor
va realitzar entrevistes a joves
de l'anomenada "generació
xarxa", per a comprendre com
es motivaven i a quin tipus
d'ensenyament i lideratge
responien més positivament.
L'obra mostra la manera com
les innovacions de les noves
generacions poden crear valor
per a les empreses i per a ells
mateixos. Wagner considera
que les qualitats essencials
d'un innovador poden ser
inculcades, ensenyades i
tutelades i, en conseqüència,
si es proporciona l'entorn i
es donen les oportunitats,
les persones poden ser més
creatives i innovadores.

Aquesta obra és un conjunt
de lliçons reals on docents
formats en l'Aprenentatge
Basat en el Pensament (TBL)
ensenyen els seus alumnes
a ser bons pensadors. Relata
la posada en pràctica d'un
pensament col·laboratiu, en
el qual es treballa en grup i
es comparteixen i comenten
idees, connectades per un
sentiment d'empatia i pel
desig de buscar junts la millor
solució a un problema. Per
aconseguir-ho, és clau el paper
dels docents, que guien i
motiven el seu aprenentatge.
Aquesta metodologia ensenya
els alumnes a utilitzar
destreses de pensament tant
dins de l'aula com en qualsevol
altre àmbit de la vida.

Cómo enseñar a pensar a
tu hijo
Edward De Bono
Paidós, 2010

El pensament lateral és un
pensament creatiu amb
infinites maneres d'arribar a
una solució, perquè s'utilitza
el cervell de manera diferent
sense usar la lògica. Aquesta
obra examina per què la
manera actual de pensar no
és prou bona i què es pot
fer per a canviar-la. De Bono
argumenta que mentre que
els mètodes de pensament
actuals serveixen quan s'aplica
en àrees concretes de la
ciència i la tecnologia, quan
s'intenten abordar altres
menys científiques, no s'obté
cap progrés. Un llibre amb
idees noves per a demostrar la
fortalesa que atorga l'habilitat
per a pensar de manera
diferent.

Aquest llibre posa de manifest
que hi ha moltes persones
extremadament intel·ligents
que queden atrapades en el
seu propi talent, convertintse, d'aquesta manera, en
pensadors deficients. De Bono
defensa que el pensament és
una habilitat més que es pot
ensenyar als fills. Amb aquest
relat, l'autor proporciona
una sèrie de consells per
afavorir el pensament que
influiran profundament i
beneficiosament en tota la
vida del nen. Mostra com
educar als joves per a
desenvolupar de
manera
productiva
els seus
talents i
habilitats.

La creativitat. Atreveix-te
a tenir bones idees
Maria Batet

ImaginAcción
Nacho Ros

Ágilmente
Estanislao Bachrach

Dibujar para aprender
Garbiñe Larralde

Kolima, 2019

Conecta, 2013

Graó, 2022

El mètode ImaginAcción
combina amb enginy i
eficàcia el pensament
creatiu, l'educació emocional,
l'educació artística, la
imaginació, l'aprenentatge
cooperatiu i l'aprenentatgeservei. Desenvolupat de
manera didàctica i innovadora,
aquest mètode ha estat provat
en diferents centres educatius,
en els quals s'ha aconseguit
millorar les conductes socials
i creatives dels alumnes, així
com un gran augment de la
motivació de l'alumnat i del
mateix professorat. El llibre
ofereix una gran varietat
d'idees originals i recursos
didàctics per aplicar a l'aula o
a casa.

Els últims avenços de la
neurociència han demostrat
que la ment, mitjançant
l'aplicació de tècniques
correctes, pot modificar
l'estructura i configuració
del cervell. La creativitat pot
expandir-se i, per tant, totes les
persones poden ser creatives
per a triomfar i viure millor, és
qüestió d'exercitar el cervell
per aprendre a pensar. Aquest
llibre mostra els mecanismes
del procés d'aprenentatge per
a aprendre a desenvolupar tot
el potencial, com utilitzar els
sentits, ampliar la memòria,
focalitzar l'atenció, controlar les
emocions negatives i gaudir de
les positives.

Aquest llibre, inspirat en el
Visual Thinking, convida el
lector a dibuixar per aprendre i
obre un univers de possibilitats
que encara estan per explorar.
El món està canviant i gran part
del seu alumnat parla l'idioma
visual, per aquest motiu se
li hauria de donar un major
protagonisme en el sistema
educatiu. Aquesta obra pretén
enriquir els sabers acadèmics
amb aquelles tasques que
faciliten l'accés al coneixement
tant si són els que pensen
d'altres maneres, com si són
els que volen experimentar
amb el dibuix com una eina
per a representar idees.

Edicions i Culturals Andana, 2018

Ens agrada tenir bones idees
i, no obstant això, existeix la
creença, molt generalitzada,
que la capacitat de tenir-les
només està a l'abast d'uns
pocs privilegiats. Encara
que la capacitat de crear és
inherent, estem més entrenats
per al pensament crític que
per al pensament creatiu.
Aquest llibre, amb uns textos
curts, directes i suggerents, i
unes il·lustracions senzilles i
clares, presenta els elements
essencials que faran que
t'atreveixis a tenir més idees
i de més qualitat.
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Visual Thinking, fes
visible el que hi ha
a la teva ment

Garbiñe Larralde Urkijo és experta
en Visual Thinking entès com a eina
d'aprenentatge i un referent per als
promotors de metodologies actives i
innovadores en educació. Llicenciada
en Belles Arts, ha estat docent i directiva
a diversos nivells educatius. Té el bloc,
“EnReDar i aprendre” i recentment ha
publicat el llibre “Dibujar para aprender.
Visual Thinking (VT) en educación”.

ENTREVISTA A GARBIÑE LARRALDE URKIJO
per Jordi Viladrosa i Clua

El 2015 vaig assistir a una xerrada
TED on vaig veure que a la zona
del darrere de la sala hi havia
una persona dibuixant el que els
ponents estaven exposant. Allò em
va cridar molt l'atenció perquè el
tema de la xerrada era la serendípia,
la casualitat i, de casualitat, aquell
retrobament amb el dibuix coincidia
amb un moment en què m'acabaven
d'informar que per al curs següent
m'havien assignat una matèria
molt teòrica que havia d'impartir a
un grup d'alumnes del batxillerat
artístic, i buscava idees.
En veure aquella persona
dibuixant a la xerrada vaig pensar
que podia ser una manera diferent

d'afrontar l'aprenentatge, que
l'exercici de registrar la informació
per mitjà del dibuix era un camí a
explorar. Aquesta va ser la manera
com el Visual Thinking va tornar a
arribar al meu món, aquesta vegada
amb un nom propi.
Per a aquells que no el coneguin:
en què consisteix el Visual
Thinking?
El Visual Thinking és una eina
de pensament, hi ha qui en diu
metodologia, molt jove. Pràcticament,
ha estat aquest segle quan des del
món de l'empresa es rescata un
terme que als anys 60-70 proposa el
teòric de l'art Rudolf Arnheim.
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abem que estàs
interessada en la
confluència de l'art
i la narrativa visual.
Explica’ns una mica més de la
teva experiència en aquest àmbit.
D'on ve el teu interès pel Visual
Thinking a l'aula?
El meu interès sorgeix d'un cúmul
de casualitats que s'ajunten en un
moment determinat de la meva
vida i que em van acostar a aquesta
manera d'ordenar el pensament que
ja havia experimentat en la meva
infància, però sense posar-hi nom.
Aprenia amb dibuixos, sense saber
realment que allò era una cosa que
podia compartir amb altres persones.

El Visual Thinking utilitza les eines
del llenguatge visual per a organitzar
el pensament, és a dir, recomana
donar ús a una sèrie de recursos
que són propis de la gramàtica visual
i que són traslladats al món del
pensament per tal d'utilitzar imatges
per a posar ordre a allò que passa
pel cap.
Així, per mitjà de dibuixos simples
i textos breus, s'organitzen idees,
conceptes o procediments en un
espai únic de paper. Personalment,
entenc el Visual Thinking com una
eina de pensament, un instrument
que em permet fer visible allò que
al meu cap està desordenat i així
generar un sentit i facilitar l'evocació
de la informació.

El VT com una eina per
fer visible allò que al
cap està desordenat i
facilitar l'evocació de la
informació
Parlem del teu llibre “Dibujar
para aprender”. Al blog “EnREDar
y aprender” llegim que “les
trobades anuals d'Aulablog, les
col·laboracions amb l'Associació
Espiral, el projecte Dones líders en
l'educació del segle XXI i tots els
tallers i congressos en els quals
he participat aquests darrers
anys han estat la cuina on he
anat guisant a foc lent les pàgines
d'aquest llibre”. Ens pots explicar
una mica aquest viatge?
El viatge va començar, com ja
he esmentat, l'any 2015 en una
conferència on vaig descobrir que
algú estava dibuixant una ponència
al mateix temps que l'estaven
pronunciant. Aquell mateix any, al
juny, vaig tenir la sort d'assistir al
congrés mundial de pensament a
Bilbao, l'ICOT 2015. Això va passar
just en el moment que jo em
començava a preocupar pel tema del
pensament visual. En aquell congrés
vaig poder veure i escoltar teòrics

de l'educació i del pensament de la
talla de Robert Swartz, Perkins, els
germans Johnson...
En aquell moment jo tenia moltes
ganes de trobar un camí per a
motivar un alumnat que viu en un
univers moltes vegades paral·lel al
de l'escola on la comunicació es fa
majoritàriament per mitjà d'imatges.
La joventut d'avui dia amb prou
feines utilitza missatges escrits en les
seves comunicacions, i quan ho fa
empra textos breus que a manera de
“meme” incorporen damunt alguna
imatge.
El repte que tenim en educació és
apropar postures i trobar llenguatges
comuns amb què arribar al nostre
alumnat i reconstruir el pont de la
comunicació intergeneracional. Les
noves tecnologies ens hi poden
ajudar i la imatge és un recurs molt
potent. Som les persones adultes
les que hem de fer un esforç per a
l'acostament. Aquesta és part de la
tasca de l'educació i és on se situa
gran part de la meva recerca. La
narrativa visual, les tecnologies, el
Visual Thinking…
Defenses que el dibuix és una
eina per a representar idees
i que permet accedir millor
al coneixement. Com hauria
de millorar el nostre sistema
educatiu perquè el que és visual hi
ocupi un lloc més destacat?
Aquest tema és força complicat. En
el moment en què es va començar a
parlar del canvi de la llei, vaig estar
força pendent dels debats que van
sorgir al voltant del currículum, i
quan escoltava docents d'altres
àmbits reclamar i reivindicar que
els seus sabers també hi han de
ser presents, vaig comprendre
que el tema té una solució difícil.
La meva conclusió va ser que tot i
que hi ha un consens quant al fet
que el currículum no aguanta més
continguts i ja està sobrecarregat,
arribar a acords serà impossible
si cadascú segueix pensant en el
seu “regne”, és a dir, el regne de la

El repte en educació
és trobar llenguatges
comuns amb l’alumnat
reconstruint el pont
intergeneracional
imatge, el regne del pensament, el
regne de la matemàtica, cadascun el
seu àmbit d'interès.
Tot i això, totes les persones
que treballem en educació tenim
la preocupació comuna i el
convenciment que el que estem
fent ara mateix funciona malament.
Parcel·lar el treball per assignatures
i treballar de manera tan estanca
no funciona i això no és una
impressió perquè les dades així ens
ho constaten. Aleshores, caldrà fer
alguna cosa, i en aquesta cosa el
treball interdisciplinari o les eines
com el Visual Thinking , que uneixen
el fet visual amb la cosa textual,
poden ser un camí.
Davant de tantes metodologies
emergents, què li diries a un
professor que creu que no sap
dibuixar per convèncer-lo que el
Visual Thinking es pot aplicar a
qualsevol assignatura?
Als meus tallers solc preguntar
quants dels participants consideren
que saben o no saben escriure.
Normalment, gairebé tothom aixeca
la mà. La meva pregunta següent és
saber quants han publicat llibres o
quants han escrit una novel·la o un
llibre de poesia. Davant d'aquesta
pregunta hi ha molt poca gent que
aixeca la mà.
Amb el dibuix passa el mateix; no
és el mateix generar una obra artística
per mitjà del dibuix que fer servir el
dibuix com a eina de pensament.
Dos traços, quatre circumferències i
tres línies poden ajudar a generar un
personatge o poden representar una
fàbrica, un llum, un llibre o allò que
necessitis comunicar; per això no cal
saber dibuixar com un artista.

De dibuixar se
n'aprèn dibuixant, es
tracta de trencar el
bloqueig i començar a
experimentar
Aquesta és la resposta: per a fer
Visual Thinking no és imprescindible
dibuixar com un artista. De dibuixar
se n'aprèn dibuixant, com amb
qualsevol altra cosa, i simplement
es tracta de trencar el bloqueig i
començar a experimentar.
Encertar que allò que estàs
dibuixant significa el que vols dir
no és gens fàcil. Com es dibuixa

una metàfora? Dediques un capítol
del teu llibre a parlar dels beneficis
del Visual Thinking. Ens agradaria
que ens “dibuixessis”, aquesta
vegada amb paraules, quins són
aquests beneficis i per què és
important per a l'aprenentatge.
El Visual Thinking no és només
dibuix, sinó que estem parlant
d'una representació en què text i
imatge van de bracet. Així el text
ancora el significat de la imatge i la
imatge enriqueix el sentit del text.
És a dir, s'estableix un diàleg entre
els dos llenguatges i no podem
prescindir-ne de cap. El Visual
Thinking ens permet organitzar
les idees en l'espai d'un paper a
través d'una sèrie d'elements que
ajuden a jerarquitzar idees, generar

recorreguts de lectura, destacar
determinats elements.
Tornant a la teva pregunta, les
metàfores són figures retòriques
que, encara que pensem que
són universals, en realitat són
expressions polisèmiques. Així
una imatge com una bombeta, de
què ens parla?, d'una idea?, de
la creativitat?, o d'una empresa
d'energia elèctrica? La imatge
té diferents significats, però si a
aquesta bombeta hi afegeixes alguna
paraula clau o fins i tot un altre
dibuix, el que aconseguiràs és tancar
i ancorar-ne el significat en aquell
context concret.
Un altre benefici té a veure amb el
que jo entenc com a Visual Thinking
com a instrument d'aprenentatge.

El VT permet
organitzar idees en
l’espai d’un paper amb
elements que ajuden a
jerarquitzar idees
El dibuix no ha de ser una eina per
a ensenyar, sinó un instrument
que s'utilitzi per a aprendre. No
es tracta tant que el professor
dibuixi de manera atractiva una
idea o que creï un mapa visual que
representa determinats conceptes
perquè l'alumnat els copiï. Es tracta
de proposar als i a les estudiants
activitats en què hagin de generar
els seus propis apunts visuals. Aquí
és on és l'aprenentatge, perquè qui
dibuixa s'ha d'aturar a entendre què
està representant, s'ha de parar a
pensar què està fent.
És veritat que al Visual Thinking
hi ha alguns formats molt cridaners,
però en educació el més interessant
d'aquesta eina és que et permet

estudiar amb calma, pensar,
ordenar, extreure idees, veure com
les dibuixes, és a dir, preguntar-te:
què és això?, com dibuixo aquesta
idea?, com represento aquest
concepte? En aquest joc, en aquest
diàleg entre la imatge, el pensament
i els conceptes és on crec que es pot
trobar l'aprenentatge significatiu.
Se sol demanar als alumnes
que facin esquemes i mapes
conceptuals. Com aconseguir
que els mapes visuals guanyin
terreny en la representació del
coneixement? Quin paper hi té
la tecnologia digital en aquest
aspecte?
M'agrada recordar a Daniel Penac
quan afirma: “llegir no admet
imperatius” i reprendre aquesta cita
per a dir que “aprendre no admet
imperatius”. Al Visual Thinking et
poden donar la sintonia, et poden
donar tots els mapes conceptuals
que vulguis, però si aquest mapa
conceptual, amb aquesta estructura
fixa, no encaixa amb la teva bastida

cognitiva, amb el que prèviament
saps, difícilment podràs retenir,
entendre i assimilar aquests
coneixements. Aleshores, per què no
donem llibertat perquè cada alumne
o alumna construeixi el coneixement
a la seva manera? Per això, què
hauríem de fer? Els mateixos
docents hauríem d'entrenar i
descobrir, d'una banda, que el dibuix
és una eina vàlida per a aprendre, i
després permetre, i fins i tot, facilitar
que el nostre alumnat la utilitzi.
Pel que fa a les tecnologies, crec
que el més important és que les
eines de treball siguin invisibles.
El Visual Thinking no es fa amb la
tecnologia, sinó que es fa amb el
cap, amb el pensament. De manera

El dibuix no ha de
ser una eina per a
ensenyar, sinó un
instrument que
s'utilitzi per a aprendre

que és igual amb què dibuixes la
informació que estàs ordenant. Pots
dibuixar els mapes visuals en una
tauleta amb un llapis digital sempre
que l'eina no et distregui i el focus
estigui en el pensament, però també
pots dibuixar en una llibreta de
paper amb un llapis i pintar-lo amb
retoladors. És exactament el mateix.
En altres paraules, el Visual Thinking
no és tecnologia, encara que es pot
fer amb eines tecnològiques.
Afirmes que "en incorporar el
Visual Thinking a la motxilla
didàctica, els docents són
més capaços d’oferir noves
oportunitats d'aprenentatge i
proporcionar una atenció més
personalitzada". Explica’ns una
mica més sobre el Visual Thinking
com a eina d'aprenentatge. La
tecnologia i el Visual Thinking
com poden ajudar a personalitzar
millor l’aprenentatge?
La tecnologia ens facilita
personalitzar l'aprenentatge perquè
ens permet atendre l'alumnat d'una
altra manera. Quan a la universitat
vaig fer una investigació sobre els
llibres d'artista vaig descobrir que
l'escriptura sorgeix de la necessitat
humana d'aprendre les paraules i
els relats que, quan es transmeten
de forma oral, desapareixen
quan l'emissor ja no hi és. Així, el
llibre sorgeix de la necessitat de
donar suport físic a la paraula.
Aquest suport avui dia és la cosa
digital, que ens permet sostenir,
guardar, conservar, encapsular…
imatges i paraules; la tecnologia és
meravellosa en aquest sentit.
Però encara que la tecnologia
ens permet conservar la informació

de moltes maneres diferents,
l'important en educació és anar
acompanyant cada alumne o alumna
en el seu procés d'aprenentatge
i donar-li l'opció que ordeni el
contingut de la manera com millor
encaixi en la seva forma d'entendre
la realitat.
Una anècdota il·lustrativa: en
un dels tallers que imparteixo vaig
tenir un debat molt interessant
amb un grup de professors que
estaven entestats que el cicle
de l'aigua no podia representarse altrament que en forma de
circumferència. Jo els argumentava
que el cicle, segons quin nivell de
coneixement, pot ser dibuixat com
un quadrat en què el punt d'inici
i de tancament coincideixen. Això
és el que fa que sigui un cicle i no
el nombre de “parades” que es
plantegen al recorregut. El rellevant
és permetre que el nen o la nena
entenguin el concepte de tornada
al punt d'origen i torna a començar.
L'obligació d'entendre el cicle
com a circumferència pot fer que
algunes persones no aconsegueixin
entendre el concepte. I per què no
deixar que cadascú ho vegi a la seva
manera? Potser primer ho veu com
un quadrat, però potser després es
torna un pentàgon, un hexàgon, un
octògon i al final aquesta persona
acaba dient, “doncs mira, era un
cercle”.
Perquè això és l'aprenentatge,
en definitiva, allò altre és
l'ensenyament. És a dir, jo t'ensenyo
com tu ho has d'entendre,
però si realment vols que el teu
alumnat aprengui dona-li permís i
acompanya’l perquè construeixi el
que li vingui al cap.

És important donar-li
l’opció que ordeni el
contingut de la manera
que encaixi millor amb
la seva realitat

Si vols que el teu
alumnat aprengui,
acompanya'l perquè
construeixi el que li
vingui al cap
Per acabar, Garbiñe, sabem de la
teva motivació i implicació en la
recerca del canvi educatiu i del
teu compromís amb el lideratge
femení. Explica’ns en quins
projectes estàs treballant ara
mateix i quin creus que tindrà un
paper més destacat en el futur.
Continuo dibuixant, continuo
pensant i darrerament estic
intentant l'acostament que pot
existir entre el pensament visual i
el pensament computacional. Ara
mateix estic llegint sobre això.
A la història de l'ésser humà, hi
ha hagut un procés d'abstracció
lent, que va des de les imatges que
recullen les primeres informacions,
que es van transformant a poc
a poc en lletres, que després es
converteixen en paraules, termes,
conceptes. Aquest procés llarg i
molt profund s'ha elaborat com
la cuina d'autor, a poc a poc, a
foc lent. A l'escola es dona un
procés d'abstracció similar, però
moltes vegades forcem els temps
i passem de la imatge al text d'una
manera excessivament ràpida i
sense mantenir aquells aspectes
de la imatge que poden ser molt
interessants per a l'aprenentatge.
Així, crec que en aquest procés
el pensament visual ens pot ajudar
a fer de manera més natural el
salt al pensament computacional. I
això és el que m'agradaria analitzar
i descobrir: si des del llenguatge
visual podem aportar alguna cosa
per a enriquir i ajudar en el procés
d'aprenentatge dels nens i nenes
que, en definitiva, és el que ens
interessa.
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El Visual Thinking no
es fa amb la
tecnologia, sinó que
es fa amb el cap, amb
el pensament

llegat

Un "palau de
la creativitat"
resoldria molts
problemes del
món
Tribut a Edward De Bono

per Ana Moreno Salvo

P

er a molts, el terme que millor defineix el
nostre temps és “era de la innovació”, i és
que la creativitat obre la porta a multitud
de solucions que fins fa poc temps estaven
amagades i tancades en el punt profund del pensament
lògic dominant. Quan el 1967 Edward De Bono escriu el
llibre “L'ús del pensament lateral” regala al món una nova
manera de mirar i pensar que revoluciona la vida humana
en tots els seus àmbits i facetes. Moltes innovacions
tecnològiques, estratègies de màrqueting, models de
negoci, resolució de conflictes, empreses o universitats,
i fins i tot novel·les, programes d'humor i entreteniment
d'èxit, mai no haurien vist la llum sense les tècniques
creatives que De Bono va posar a l'abast de tots els que
van saber veure-hi el seu potencial.
El juny del 2015, Edward De Bono dialoga amb David
Perkins a la Conferència Internacional sobre Pensament
(ICOT) que va tenir lloc a Bilbao. A la pregunta d’en David
sobre quins són els punts cecs del segle XXI, Edward
contesta, sense dubtar-ho, que un d’ells és el pensament
addicional, i explica la següent anècdota: una vegada em
van convidar a les Nacions Unides a Nova York, per a una
reunió amb els mandataris de tots els països representats.

Vaig intentar que generessin idees diferents de les que
ja tenien, però va ser impossible, tots pensaven que hi
eren per a representar els seus països i dir el que els seus
mandataris volien que diguessin. Crec que necessitem
crear un entorn mundial per al pensament addicional, un
“palau del pensament” on persones de diferents països
puguin reunir-se amb llibertat per a pensar de manera
diferent i generar idees creatives sobre els problemes
mundials. Això que passa en política no passa al món
empresarial; les grans corporacions i empreses estan molt
interessades en la creativitat, saben que el seu èxit depèn
en gran part de la qualitat del seu pensament. Al món
educatiu tenim també una situació similar, per exemple a
Anglaterra hi ha molt més interès perquè els estudiants
dominin la història que el món present i això avui dia és un
problema.
Edward De Bono va néixer a Malta el 1933, en una família
acomodada. Era el segon dels quatre fills d'un matrimoni
maltès educat a Anglaterra. L'estil educatiu dels pares
va ser molt distant, i va passar la major part de la seva
infantesa en un internat. Únicament veia la seva família
durant les vacances i habitualment els quatre germans
estaven a càrrec d'una institutriu. Encara que ell no va

Ashok Chouhan, multimilionari i fundador de la prestigiosa
universitat índia Amity University, explica que en una
ocasió viatjava d'Europa a l'Índia, i que el seu avió va ser
desviat a París. Per matar el temps, va comprar un llibre
a l'aeroport que va tenir un impacte molt significatiu a la
seva vida, “L'ús del pensament lateral”. Des de llavors el va
portar a la cartera durant més de trenta anys. Chouhan
és només un exemple de la multitud de persones a qui
les tècniques creatives de De Bono han obert un món
de possibilitats que els han portat al triomf. Aquestes
persones són empresaris, científics, Premis Nobel,
humoristes, escriptors, professionals de la prestidigitació,
arquitectes, etc.
L'HUMOR MOSTRA COM FUNCIONA EL CERVELL
A la pregunta, d'on treus inspiració per a les teves
creacions?, l'humorista Álvaro Carmona afirma que l'humor
és un canvi en el patró a través del qual es veuen les coses,
i mostrant centenars de llibretes plenes de dibuixos, diu
que "en elles i en les tècniques creatives del pensament
lateral de De Bono, trobo la millor inspiració".

Font: “El llibre dels taurons”. Álvaro Carmon

L'humor entra en joc quan un s'adona que hi ha una
altra perspectiva que afecta la manera més probable
de veure les coses. Amb humor la ment va i ve entre
la manera òbvia de veure les coses i la manera
inesperada, però també plausible. Aquesta alternança
és precisament el que és característic de l'humor i
del pensament lateral. Qualsevol que tingui sentit
de l'humor hauria de ser capaç de comprendre la
naturalesa del pensament lateral molt millor que algú
que no en tingui. Per a Edward “l'humor és, com a molt,
el comportament més significatiu del cervell humà,
perquè indica la naturalesa del sistema subjacent, és
a dir, un sistema d'informació “autoorganitzat” a base
de patrons asimètrics. La raó ens diu molt poc sobre el
funcionament del cervell, perquè a qualsevol sistema
d'organització si fem el recorregut enrere és un sistema
de raonament. Però l'humor mostra patrons asimètrics,
al igual que el cervell, on la ruta des d'A fins a B no és la
mateixa que la de B a A”.
En el seu diàleg amb David Perkins a Bilbao, De Bono
explica que el pensament lateral o creativitat de les idees
es basa a trencar patrons, sortir del patró. Per exemple,
comenta, una paraula aleatòria crea un nou patró des
del qual pensar. Tot depèn de la lògica dels patrons.
Però no n'hi ha prou només amb crear nous patrons per
pensar, a més a més, les coses han de tenir un sentit.
Edward explica que una vegada es va reunir a Califòrnia
amb 300 ecologistes que li van explicar com, als rius, els
residus de les aigües de dalt afecten les de baix. Després
de treballar una mica amb ells, va veure que els residus
de les fàbriques havien de ser a les aigües de baix. En
aquell moment va semblar totalment impossible, però
15 anys més tard aquesta idea es va convertir en una
llei penal per a les empreses. Per a De Bono, això, com
moltes altres coses, es podria haver pensat 200 anys
abans.
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manifestar mai l'impacte que això va tenir en la seva
manera de ser, la seva dona pensava que aquestes
circumstàncies van forjar en ell una personalitat seriosa
i una tendència considerable a buscar la solitud. De
jove va ser un nen prodigi, amb quinze anys va entrar
a la universitat i als vint-i-un ja era doctor en Medicina.
Als vint-i-dos va entrar a la Universitat d'Oxford, on va
estudiar Psicologia i Filosofia. El 1967 publica el seu llibre
més àmpliament difós, “L'ús del pensament lateral”. En
aquell moment ja era assistent de direcció de recerca
al Departament de Recerca mèdica de la Universitat
de Cambridge. Al llarg de la vida ha acumulat cinc títols
universitaris i tres doctorats. A més de les universitats
d'Oxford i Cambridge, ha format part d'equips de recerca
a les de Harvard i Londres. És autor de 85 llibres traduïts a
46 idiomes.

“VEURE-HI AMB LA MENT”
De Bono apunta que quan investigava sobre el
funcionament dels sistemes del
cos humà es va començar a
interessar pel cervell. Aviat es
va adonar que el cervell estava
dissenyat per a formar patrons
estables per a tractar amb un
univers estable.
Per a ell, “aquesta
és l'excel·lència del
cervell i n'hauríem
d'estar molt agraïts;
si no fos així, si estigués
dissenyat per a ser creatius, viure
seria pràcticament inviable”.
Més tard va estudiar els processos de pensament
de personatges històrics que havien fet grans
descobriments per al progrés de la humanitat i es va
adonar que la majoria ho havien fet per casualitat. Tots
tenien una cosa en comú, a diferència dels científics
estàndard: una actitud i una ment oberta i atenta a
la possibilitat. Eren capaços d'obrir el pensament a
intuïcions, alternatives i després provar si funcionaven.
D'aquesta manera, neix el pensament lateral, al qual el
seu autor va posar aquest nom de forma espontània
en una entrevista que va fer per a la revista “London
Life” mentre els explicava que “cal moure's lateralment
per trobar altres aproximacions i alternatives”. En
aquell moment es va adonar que era la paraula que
necessitava.
Per a De Bono hi ha dues maneres de pensar, una a
través de la percepció i una altra mitjançant un procés.
Tot i que ell mateix afirma que és una polarització
exagerada, ajuda a comprendre que el cervell funciona
de manera diferent dels ordinadors: aquests només
processen, mentre que el cervell, a més de processar,
percep. De Bono utilitza la paraula percepció de forma
diferent als filòsofs clàssics i la descriu com la interacció
de les dades dels sentits amb la xarxa neuronal del
cervell, cosa que ell anomenava “veure-hi amb la
ment”.
A finals dels anys 60 va crear el programa
CoRT (Cognitive Research Trust) format
per tècniques de pensament
lateral inspirades en la seva
investigació en psicologia
i en el seu interès pel
tipus de pensament que
els ordinadors no poden

El pensament lateral pràctic és
essencial en aquelles situacions
en què el pensament lògic no pot
proporcionar una resposta
fer. Per primera vegada a la història de la humanitat,
podem tractar la creativitat com una tècnica mental
i no només com una qüestió de talent o inspiració.
Edward creia que a les escoles era important ensenyar
a pensar de forma creativa i va promoure CoRT a països
de tots els continents. El programa es va impartir i se
segueix impartint actualment en milers d'escoles de
tot el món, entre les quals els EUA, el Regne Unit, el
Canadà, Austràlia o Xile. Però com ell mateix comenta,
el gran interessat en les seves
tècniques va ser el món de
l'empresa, així que De Bono
es va passar més de trenta
anys impartint cursos
a grans empreses,
corporacions,
institucions
governamentals
i universitats.
Fins i tot, en
una ocasió,
li van
demanar
impartir
unes
sessions en una trobada de Premis Nobel a Seül.
PENSAMENT LATERAL
Per a De Bono, el pensament lateral té tres arguments
bàsics: 1) el pensament lògic o vertical té limitacions com
a mètode per a generar noves idees; 2) els processos
laterals són útils per a generar noves idees; 3) el propòsit
del pensament lateral és produir noves idees que siguin
senzilles, sòlides i efectives.
A principis del segle XIX els mandataris europeus es
preocupaven molt més quan l'astut diplomàtic austríac,
el príncep de Metternich, no feia res que no pas
quan feia alguna cosa. Un canvi en la manera òbvia
de veure una cosa cap a una altra, no tan òbvia,
requereix un canvi de perspectiva. Això no és
especialment difícil si es té la pràctica de
temptejar i trobar diferents maneres de
veure un problema o una situació.
Però és important tenir interès per
a intentar-ho i reconèixer l'efectivitat
d'un canvi de perspectiva.

El pensament lateral pràctic és essencial en aquelles
situacions en què el pensament vertical o lògic ha estat
incapaç de proporcionar una resposta. Un problema és
una situació que exigeix una resposta que no és òbvia. De
vegades una situació és un problema perquè es mira d’una
determinada manera. I viceversa, de vegades cal una bona
dosi de pensament lateral per a veure problemes que han
passat inadvertits.
Edward De Bono deia: “He ocupat llocs acadèmics a les
universitats d'Oxford, Cambridge, Londres i Harvard,
on la quantitat de temps dedicat a la importància de
la possibilitat és nul·la”. La nostra cultura i hàbits ens
empenyen a buscar la certesa i hauríem de prestar la
mateixa atenció a la possibilitat. L'úlcera d'estómac era
un problema mèdic greu amb una solució difícil; moltes
persones investigaven aquest trastorn. Un jove metge,
Barry Marshall, va suggerir que podia ser una infecció,
però se'n van riure. Ningú no es va prendre seriosament
aquesta possibilitat. Anys més tard va resultar que tenia
raó i en lloc de passar vint anys prenent antiàcids i perdre
una part de l'estómac, es va passar a una setmana prenent
antibiòtic. La possibilitat és molt important, és la clau de la
creativitat.
RELACIÓ ENTRE LÒGICA I CREATIVITAT
Davant d'una dificultat, el
pensament lateral intenta
abordar diferents solucions,
una darrere l'altra. Un cop
n'escull una, se segueix amb
tot el rigor del pensament
lògic. Tot seguit se n'escull
una altra, etc. La cerca
de vies alternatives
de veure les coses no
és natural, cal actuar
de forma intencionada, i amb

temps i pràctica exigeix menys esforç. Una tècnica útil és
invertir la situació deliberadament, per exemple, en lloc de
donar per suposat que el Sol es mou al voltant de la Terra,
es pot donar per fet que la Terra es mou al voltant del Sol.
Altres tècniques són transferir les relacions d'una situació
a una altra més fàcil de manejar, canviar deliberadament el
focus d'atenció del problema a una altra cosa.
Marconi, creador de la ràdio, va ser prou atrevit per
pensar a transmetre un senyal a través de l'oceà
Atlàntic. Els experts li deien que era una bogeria, ja que
la curvatura de la Terra faria que el senyal es perdés a
l'espai, i tenien raó, però no sabien, igual que Marconi,
que existia una capa carregada elèctricament a la part
superior de l'atmosfera, que tornava les ones sense fils,
una rigidesa de la lògica. El pensament lateral implica
ficar-se al fang i buscar fins que es troba un camí natural.
La lògica s’ha d’assegurar que és irrebatible una vegada
s'ha trobat.
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Les noves idees
tendeixen a acudirse’ls als qui són
capaços d'evitar
la rigidesa del
pensament lògic.
Es veu clar amb
l'anècdota següent:
Quan els cotxes no
tenien llums darrera, en un
carreró sense sortida havien de
sortir marxa enrere, es produïen
molts xocs. Un dia algú va utilitzar l'intermitent del darrere
per a il·luminar el carreró. És una idea senzilla, però abans
no se li havia acudit a ningú per la lògica en l'ús dels llums.

L'ATZAR I EL JOC A LA CREATIVITAT
Moltes bones idees comencen per una combinació
fortuïta de factors. Per exemple els raigs X van sorgir quan
Röntgen va oblidar treure una pantalla fluorescent d'una
taula on experimentava amb un tub de raigs catòdics i la
fotografia, quan Daguerre es va adonar de la imatge que
havia deixat una cullera sobre una superfície metàl·lica
iodada. El paper de l'atzar en la generació de noves idees
és proporcionar una oportunitat per a buscar alguna cosa
que altrament no es trobaria. Dit d’una altra manera, és
un intent d'estimular l'aparició causal de fenòmens que
altrament no es buscarien.
Jugar és experimentar amb l'atzar. James Clerk Maxwell,
un dels matemàtics més eminents, jugava constantment.
Era conscient del valor del joc. Va aprendre a dibuixar
el·lipses jugant amb fils i agulles, cosa que el va portar a
explicar les lleis de la reflexió de la llum, quan només era
un nen. Durant el joc sorgeixen espontàniament idees
que donen lloc a altres idees.

Pasteur va treballar molts àmbits, en cadascun semblava
haver-hi elements fortuïts que l'afavorien. Ell mateix
reconeixia que és la predisposició mental a desenvolupar
la contribució de la casualitat el que importa. Era capaç
de fixar-se en coses que no buscava, casuals, en què
altres no es fixaven perquè deixaven passar l'oportunitat.

Pasteur reconeixia que és
la predisposició mental a
desenvolupar la contribució de la
casualitat el que importa

Amb la pràctica, quan es tracta de veure les coses de
manera diferent, la capacitat de trobar un context per
a qualsevol classe d'informació augmenta. Mentre es
millora el pensament lateral, la informació que s'obté per
atzar, es torna cada cop més útil.

a una desena part de les normals. Aquesta tècnica
és utilitzada universalment en infinitat d'àmbits, des
de l'educació a l'empresa, passant per la política, la
medicina, etc.

Hi ha moltes tècniques de pensament lateral que usen
l'atzar. Per exemple, quan es combinen dues coses
diferents per aportar un nou valor. L'efectivitat de la
combinació s'avalua pel fet de poder aportar valor i
millorar (negoci, projecte, entorn, activitat escolar, etc.).
Es pot fer amb dues paraules aleatòries. L'accent està en
la combinació de les dues paraules, no pas en prendre’n
una i aplicar-la a l'altra.
DE L'ARGUMENTACIÓ ALS SIS BARRETS
Un altre dels grans mèrits d'Edward De Bono és crear la
famosa tècnica dels sis barrets per a explorar situacions
problemàtiques i resoldre-les en equip. Per a Edward,
“sempre hem pensat en l'argumentació tradicional
com la millor manera per a resoldre discussions
problemàtiques, però en realitat és un exercici de lògica
i ego”. Hi ha altres maneres de fer-ho més eficaçment:
per exemple, explorar una situació o un tema des de
diferents tipus de pensament per a ampliar la mirada. La
tècnica dels 6 barrets per a pensar ens obliga a adoptar
punts de vista diferents, a trencar amb el patró. Quan es
va aplicar a alguns jutjats de Nova York es va aconseguir
arribar a decisions unànimes molt ràpidament. La
famosa financera JP Morgan, de la mateixa ciutat, va
aconseguir, gràcies a aquesta tècnica, reduir les reunions

FINS AVIAT
El canvi que va proposar Edward no és substituir el
pensament lògic pel lateral, més aviat suposa alliberar
el domini de la lògica, definint l'alternativa creativa i
mostrant-nos com fer-ho.
Per a De Bono actualment tenim la tecnologia per a
fer gairebé qualsevol cosa. Ara necessitem aplicar-la a
coses que afegeixin valor a les nostres vides. La seva
contribució pretén ser més fonamental i alliberadora
que dir-nos quins han de ser o no els nostres valors.
Ens mostra com cercar i ampliar la nostra percepció de
les alternatives, com pensar, en lloc de dir-nos el que
hem de pensar, perquè ho necessitarem, ara que el
paradigma del correcte/incorrecte ha desaparegut.
En aquest context, segons Edward, "el que canviarà el
comportament humà són els canvis en el pensament, no
els canvis en els valors".
Bibliografia
"Breaking out of the Box: The Biography of Edward de Bono" by Piers Dudgeon
"La práctica del pensamiento lateral". Edward De Bono. Biblioteca Planeta
"Creatividad". Edward De Bono. Biblioteca Planeta
"Seis sombreros para pensar". Edward De Bono. Biblioteca Planeta

Estimat Edward,
Gràcies per la teva genialitat i per la teva entrega
al progrés humà. Per creure en el potencial de la
creativitat i dedicar tota la vida a ensenyar al món,
a pensar millor per fer-ho possible. Tots et devem
molt, et tindrem sempre present, perquè com tu
mateix deies: “Un record és el que queda quan passa
alguna cosa i no passa del tot”

LLEGAT

84
85

opinió
Vivim en una constant tensió
entre rutina i creativitat
El pensament reproductiu ha de ser substituït pel
pensament creatiu

per Maria Batet Rovirosa

L

a creativitat és l’activitat mental que es produeix
quan en algun moment se’ns acut alguna idea
valuosa. Per fer-ho cal que trenquem els nostres
esquemes habituals de pensament. No és una
activitat estranya sinó que tot sovint se’ns van acudint
idees. Moltes vegades, però, la decisió de si aquella és o
no una idea nova, o si té prou valor, ve de l’aprovació de
la gent. És per això que la creativitat no passa només en
el cap de les persones sinó també en la interacció dels
pensaments amb el seu context sociocultural.

fer. Estanislao Bachrach1 en el seu llibre “Ágilmente”
fa servir una metàfora d’una gran ciutat amb carrers
foscos i uns altres d’il·luminats. El pensament rutinari
es dona quan passem pels carrers il·luminats, pels llocs
que ens aporten seguretat, coneixement i poc risc. En
canvi, fer servir el pensament creatiu té a veure amb
passar per aquells camins no transitats i foscos que ens
portaran, possiblement, a nous descobriments, però
que, d’entrada ens suposen més risc i, per tant, més
incerteses.

Com a éssers humans vivim en una constant tensió
entre rutina i creativitat. Entre fer les coses com "sempre
s’han fet" o buscar nous camins i noves maneres de

L’educació que hem rebut ens ha format més per a tenir
un pensament reproductiu (reproduir coses que altres
han pensat) més que no pas per a tenir un pensament
creatiu (la qual cosa ens permet i ajuda a tenir noves
idees).

La creativitat passa en el cap de les
persones i també en la interacció
dels pensaments amb el seu
context sociocultural

Quan som petits, el nostre pensament és fluid, inclusiu,
tot es barreja... Podem veure com un nen petit, davant
d’un cordill que tiba d’un got de plàstic, exclama “mira,
mira, un tren…” Aquesta capacitat de barrejar coses,
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L’educació rebuda ens ha format
més per a tenir un pensament
reproductiu que no pas per a
tenir-ne un de creatiu

educadors per a entrenar (que, efectivament, s’entrena!)
el pensament creatiu dels nostres alumnes?
Parlarem de condicions d’entorn i de rutines de
pensament creatiu.

d’associar per crear novetats, es va perdent a mesura
que anem creixent.
Anem aprenent i anem ensenyant a etiquetar, a
segmentar, a encasellar i de mica en mica tot va tenint
el seu compartiment en el nostre cervell i ens costa
molt arribar a trobar idees originals que surtin d’allò que
tenim tan ben estructurat en el nostre pensament.

– Cal tenir en compte que la creativitat és molt
sensible. Sensible a la crítica despietada (que la
"mata") i a l’elogi (que la fa créixer).
– La creativitat es produeix en entorns de confiança
i difícilment flueix quan hi ha malestar emocional o
desconfiança.
– La creativitat vol temps: el camí de la novetat és més
llarg que el camí de la rutina. I a més les bones idees
mai no neixen acabades. Una cosa és una ocurrència
i l’altra és una bona idea treballada.
– L’espai físic condiciona la creativitat. Espais
estimulants, diferents dels habituals, amb facilitat
de moviments, amb materials, que aportin alhora
benestar...

Aquest aprenentatge, que és fonamental per a l’evolució
natural dels nens i nenes per a créixer amb seguretat,
sovint és letal per a la creativitat.
S’EDUCA PER A LA CREATIVITAT?
Arribats a aquest punt, què podem fer, doncs, com a

Pel que fa a les condicions d’entorn:

– La creativitat creix quan es pensa en equip. Encara
que una idea sempre neix del pensament individual,
creix, es multiplica i millora en equip.
– Es necessita autonomia per a explorar la
creativitat. Per tant, caldrà generar espais de treball
autònom amb els nostres alumnes perquè puguin
desenvolupar-la.

Margaret Boden descriu tres
formes principals per arribar a la
creativitat: combinar, explorar i
transformar
la “ment creativa” i, simplificant molt les seves
investigacions, podríem dir que ha descrit tres formes
principals per arribar a la creativitat: combinar,
explorar i transformar.
– Entrenar els alumnes en aquestes tres destreses els
donarà la base del seu pensament creatiu. Combinar
idees conegudes de forma nova i inesperada, explorar
noves possibilitats i alternatives, i transformar i
convertir coses, situacions, en altres coses.

Pel que fa a les rutines del pensament creatiu:
– La primera i fonamental rutina és l’estímul de
la curiositat: ser curiós és desitjar conèixer, és
la inquietud per fer-se preguntes, per anar més
enllà. Per tant, hi ha una relació estreta entre
curiositat i creativitat. Per què hi ha una forma de
ser curiós/a que consisteix a explorar noves formes,
a imaginar, crear. La curiositat incita a veure-hi de
manera diferent, a fer servir les mans, a imaginar
amb les mans. Ser creatiu consisteix a explorar, a
experimentar, a idear noves formes, de múltiples
maneres i a fer-ho estimulat per la curiositat. La
creativitat és possiblement la curiositat aplicada.
– Per això des de les aules podem generar molts
moments on fonamentem i estimulem aquesta
exploració que els permeti deixar anar la
seva experimentació i, per tant, curiositat i en
conseqüència creativitat.
– La curiositat ens fa humans i és el que ara com
ara ens distingeix (entre altres) de les “màquines
intel·ligents”. Per això, estimular la curiositat tindrà un
paper crític en la reinvenció de l’educació.
– Margaret Boden ha dedicat la seva vida a entendre

Ser creatiu consisteix a explorar,
a experimentar, a idear i a fer-ho
estimulat per la creativitat. La
creativitat és la curiositat aplicada

En definitiva, la creativitat s’entrena i és molt necessari
fer-ho. Les condicions d’entorn faciliten o dificulten
aquest entrenament i avui sabem que la curiositat i
l’experimentació són la millor manera d’aconseguir
despertar aquesta llavor entre els nostres alumnes.
Però no voldria acabar sense fer una anotació final: la
creativitat s’encomana. Si els qui em llegiu sou docents o
pares i mares, ja entendreu què vull dir amb això.
Maria Batet Rovirosa és diplomada en Magisteri per la Universitat
de Barcelona i experta en innovació. És col·laboradora d'ESADE i de la
Barcelona School of Management (UPF). És entrenadora d'habilitats
creatives i Visual Thinking. És experta en creativitat i emprenedoria.
A la seva pàgina web "Valors d'emprendre" hi ha les diferents
metodologies que ha desenvolupat per aprendre a emprendre i
ensenyar a emprendre.

Referències
Bachrach, E. (2013). ÁgilMente: Aprende cómo funciona tu cerebro para
potenciar tu creatividad y vivir mejor. Conecta
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Creativitat a l'escola: de la ficció
a l'acció en 12 passos
Famílies, institucions i docents tenen a les mans la possibilitat
de generar espais per a la creativitat i fer-la emergir. Perquè la
creativitat s'entrena

per Nacho Ros Bernal

L

a creativitat no és un luxe, és una urgència;
ningú no posa en dubte que els diversos reptes
mundials passen per solucions noves, radicals,
que abordin els diferents problemes socials.
Els 17 objectius de desenvolupament sostenible que va
proposar Nacions Unides per a erradicar la desigualtat,
la pobresa, el dany mediambiental, etc. per a l'any 2030,
passen tots ells per posar el focus en l'educació. Tota la
resta és posar-hi tiretes.

que moltes vegades les companyes de la creativitat són la
nostra capacitat de frustració, de perseverar i d'aixecarnos.

Les escoles volen pujar al carro. Acompanyen sovint les
seves pàgines web amb unes frases i imatges esquitxades
de nens amb pintures i molts colors. Però darrere de
l'aparador, la realitat és que la creativitat no sempre
és present a les institucions ni a les aules, o potser es
malinterpreta. Per què passa això?

Així, a les aules, des d'aquesta mirada de possibilitats
que assenyala Marina, el mestre pot contribuir amb el
seu alumnat a sensibilitzar i actuar amb creativitat per a
transformar el nostre món, a través d'aquells objectius
relacionats amb la reducció de la desigualtat, la fam,
la pobresa, la salut, la igualtat de gènere, la necessitat
d'aigua neta i sanejament, l’ús d'energia assequible i no
contaminant, la possibilitat que el treball decent i legal
sigui una realitat per a tothom, el desenvolupament
d'infraestructures i innovació, l'existència de ciutats i
comunitats sostenibles, la preservació i cura de la vida
submarina, la vida d'ecosistemes terrestres, així com la

Com tota qualitat humana, és present en graus diferents,
depenent de diversos factors com la genètica, l'ambient,
el context social en què vivim, però sobretot, de si ho
posem en joc molt o poc. I és que la creativitat s'entrena.
Marina1 diu que crear és “inventar possibilitats”. Ara ningú
no va dir que inventar possibilitats fos fàcil, còmode, sinó

Inventar possibilitats no és fàcil ni
còmode; la creativitat treballa la
nostra capacitat de frustració, de
perseverar i d’aixecar-nos
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pau, la justícia i unes
institucions sòlides i
aliances per assolir objectius
comuns. “Del que es tracta […] és
d’educar ciutadans feliços, lliures, emprenedors
i creatius, que sàpiguen enfrontar-se al futur sense pors i
sentint-se capaços de transformar les coses”2.

la corporalitat. En última instància, la creativitat és
l'expressió natural de l'esperit humà. Els nostres
bloquejos personals i espirituals solen ser bloquejos de la
creativitat i viceversa.

Subratllo “sense pors”. Un docent, per tant, ha d'actuar
amb coherència, trencant inèrcies, ja que no es tracta que
la creativitat sigui un contingut a tractar, una assignatura,
ni que en determinat moment es facin servir tècniques
creatives. No és un guarniment, ni una salsa per a
alegrar l'aula. La creativitat és transversal en tot procés
educatiu i com a part essencial del potencial humà, s'ha
de contemplar en l'ésser integral, i en la coherència de
pensar, sentir, dir, i fer3.

Justificada la urgència de la creativitat a les aules i al
nostre món, procuraré aterrar, suggerint algunes accions
concretes. I és que tota la nostra meravellosa imaginació
humana és estèril, si no es materialitza, si no es
transforma; i això és la creativitat. Més de vint-i-cinc anys
d'experiència docent em van portar a proposar un terme
que feia referència a aquest moviment que tots hem
de generar: “Imaginacció”4, joc de paraules pel qual se
suposa, que hem de trobar formes per a dur la imaginació
i allò que realment desitgem que succeeixi a les nostres
aules (i a les nostres vides) a l'acció, a la realitat. En altres
paraules, construir una nova realitat.

Per aquest motiu, es comprèn que la creativitat no es
pot limitar a l'aspecte cognitiu o a la simple generació
d'idees, sinó que és imprescindible considerar-la com
una manifestació humana en què, de manera simultània,
intervenen els pensaments, les emocions, el llenguatge,

Per això, primer l'hem d'imaginar amb detalls, fent ús de
la nostra capacitat d'imaginar futurs diferents, mitjançant
tècniques de provada eficàcia com la visualització
creativa. Visualitzem, doncs, un futur diferent, al qual ens
aproparan diferents accions:

La creativitat és l'expressió natural
de l'esperit humà. Els bloquejos
personals i espirituals solen ser de
la creativitat i viceversa
A les Institucions:
1. Que l'educació l'escriguin els educadors, no els polítics.
2. Als centres educatius, seleccionar líders amb talent
i intel·ligència creativa, persones que construeixin
espais flexibles i polivalents d'aprenentatge, planificant
temps i horaris que facilitin la realització de projectes
interdisciplinaris.
3. Líders que sàpiguen connectar amb les famílies, anant
més enllà d'agenda i mera informació. Que la família
sigui una continuació del que passa a l'escola.
4. Líders que contractin mestres i docents implicats a
oferir una educació creativa activa i real, amb la seva
acció i exemple.
A les Famílies:
5. Afavorir el desenvolupament de moltes habilitats els

primers anys, no pretendre “especialitzar” massa aviat.
Respectar el ritme i els interessos dels fills.
6. No confondre la creativitat amb el fet de no posar
límits. Des del meu punt de vista (em mullaré), es
tracta d'un dels grans errors del nostre temps:
allunyar o contraposar la llibertat a la responsabilitat,
caure en l'individualisme, oblidant el bé comú.
Sense proposar-nos-ho, i no pretenc generalitzar,
he comprovat com a les aules durant un parell de
dècades no hem parat de rebre fills capritxosos,
sense límits, egoistes i consentits.
Als Docents:
7. Formar-nos en creativitat. Conèixer com funcionem,
com es bloqueja, com s'afavoreix, amb quins
aspectes s'interrelaciona.
8. Formar-nos en metodologies actives.

Tota la nostra meravellosa
imaginació humana és estèril, si no
es materialitza, si no es transforma;
i això és la creativitat

La creativitat també són valors, ja
que tot progrés humà comporta un
acte creatiu. I convertir-lo, des de
l'acció, en un projecte cooperatiu
Tant de bo aquest article faci una mica de llum en el camí
cap al desenvolupament d'una autèntica creativitat a les
aules, i a la nostra societat!
Nacho Ros Bernal és responsable d'Innovació de la Facultat d'Educació
i Psicologia (UFV) i formador en Creativitat en el programa "Educació
Responsable" de la Fundació Botín. És expert en Creativitat Aplicada,
escriptor i director de curtmetratges de temàtica educativa i social.
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9. Trencar els nostres bloquejos creatius, identificant tota
influència cultural, emocional o social, que inhibeixen
o ens impedeixen treure el nostre ésser essencial,
el nostre jo autèntic. Això es fàcil de dir en una línia,
però es treballa amb “pic i pala” durant molt de
temps, amb esforç i a ser possible, sota la direcció
d'algú expert en la matèria.
10. Hem de posar l'esforç a desenvolupar i desbloquejar
capacitats adormides en l'alumnat, posant l'accent
en el procés i no tant en el resultat, de manera que
el currículum és el mitjà, no la fi; són les eines que es
fan servir per a desenvolupar-nos.
11. Cuidar al màxim el clima de l'aula, un clima de
seguretat afectiva on poder equivocar-se, riure,
lluitar i, si cal, patir junts.
12. Partir d'una actitud, d'un valor que volem treballar,
polir, desplegar. L'altra cara de la creativitat són els
valors, ja que tot progrés humà comporta un acte
creatiu. Convertir-ho, des de l'acció, en un projecte
cooperatiu. I des d'aquest projecte cooperatiu,
treure'l fora de l'aula, mitjançant l'aprenentatge
servei. Aprendre, en resum, a enfocar-se en l'actitud,
virtut o valor a desplegar, emprant-ne el contingut,
en un projecte cooperatiu que tingui la intenció
de millorar, encara que sigui de forma modesta, el
nostre entorn més proper.

Pensament i
pensament
creatiu
L’educació té una dimensió
creativa que s'ha de treballar a
l'escola

per Irene de Puig i Olivé

U

na de les finalitats de l’educació és convertir
un infant o jove en un ciutadà capaç de donar
resposta als diferents reptes amb els quals
es trobarà al llarg de la vida: reptes personals,
professionals, socials, polítics i, després de l’experiència de
la pandèmia, hi podem afegir també els reptes sanitaris.
Però l’escola, fins fa ben poc, no sols no s’ha ocupat
d’aquesta dimensió, sinó que l’ha foragitat o marginat. Tenia
raó Einstein: "És un miracle que la curiositat sobrevisqui a
l'educació reglada" perquè l’alumnat més creatiu s'avorreix
a les aules. Hi ha estudis que mostren com el 60% de
les persones més influents del segle XX no van reeixir a
l’escola.
El pensament creatiu hauria de ser inherent a l’escola,
a cada aula, a cada disciplina. De vegades, sembla que
només es pugui desenvolupar en les matèries anomenades
artístiques, perquè sovint s’ha associat la creativitat amb
el món de l’art. No obstant això, en totes les matèries

És en la complexitat quan cal
buscar noves formes de relació, no
evidents, insòlites i sorprenents

hi ha una exigència de pensament creatiu, o és que en
matemàtiques no s’ha progressat gràcies a l’exploració
de mons desconeguts?; o en física, les noves hipòtesis no
aporten teories innovadores?; o la tècnica, la inventiva i
l’enginy no ens han donat proves de molts avenços?
PERSPECTIVES I ACCIONS
A l’escola podem incidir en la millora de la capacitat
creativa. Ho plantejaré des de la perspectiva cognitiva i
l’afectiva, perspectives que, de fet, conflueixen i difícilment
es poden donar l’una sense l’altra. Des d’una perspectiva
cognoscitiva podem ajudar els infants, des de ben petits,
a cultivar l’observació atenta: aprendre a veure més enllà
de mirar, a escoltar més enllà de sentir, a ensumar més
que a olorar, a sentir i gustar més enllà de tocar, és a dir, a
conrear la finesa de la percepció.
Podem ajudar-los a defugir les solucions simples i
enfrontar-se a la complexitat. De fet, un dels trets del
pensament creatiu és la preferència per la complexitat. Des

Sovint, la critica i el rebuig són
responsables de bona part dels
bloqueigs creatius
panorama més dilatat de la realitat. Tenim eines per
desvetllar nous interessos, per despertar la curiositat
i la necessitat de comprensió d’altres persones, mons,
situacions, etc., especialment les que difereixen de les
nostres.
Això implica reivindicar la imaginació, facultat que, de
vegades, a l’escola queda en segon terme, i es relaciona
amb les matèries artístiques, però no amb les “serioses”.
Durant molt de temps, l’escola ha estat el regne de la
memòria; ara cal donar pas també a la imaginació.

ACTITUDS NECESSÀRIES
Des de la perspectiva afectiva, sempre tenint en
compte que no es poden separar, per portar a terme
aquestes tasques cal enfortir i potenciar certes actituds
sense les quals seria molt difícil assolir un pensament
creatiu:

Durant molt de temps, l’escola ha
estat el regne de la memòria; ara
cal donar pas també a la imaginació
de la simplicitat és molt difícil establir connexions noves
perquè entre idees simples la relació és òbvia. És en la
complexitat quan hi ha joc, quan cal buscar noves formes
de relació, no evidents, insòlites i sorprenents. Acceptar
la complexitat és facilitar l’aprofundiment i defugir la
superficialitat, la banalitat.
Una altra possibilitat és estimular la seva capacitat
intuïtiva, que és una forma de coneixement no explícit,
que copsa i relaciona un fet o situació amb molta
rapidesa, que sorgeix sense anàlisi, espontàniament, i
que caldrà, per tant, contrastar i verificar posteriorment.
Podem impulsar l’obertura intel·lectual i mostrar-los
altres mons i vies distintes per poder accedir a un

– Enfortir l’autoestima. L’autoestima ens permetrà
tenir confiança, poder resistir l'ambigüitat i la
indefinició; ens ajudarà a saber viure en tensió,
perquè cal acceptar que no tot està ordenat, les coses
no sempre són clares, cal poder-se enfrontar a la
incertesa i a la confusió. Sovint, la critica i el rebuig són
responsables de bona part dels bloqueigs creatius.
– Practicar l’audàcia. Ser audaç és ser capaç
d'afrontar el risc. Dit d’una altra manera, saber-se
moure i definir-se en condicions d'incertesa, foscor
i inseguretat. Com deia André Gide, "l'home no pot
descobrir nous oceans llevat que tingui el coratge de
perdre de vista la costa”.
– Sortir de la “zona de confort”, deixar que entri
aire nou, ajudar a explorar altres possibilitats. És
una manera de posar-se a prova que augmenta la
confiança en si mateix. L'actitud creativa s'oposa a
la inèrcia, a la rutina de la repetició. Quan les coses
esdevenen massa còmodes, el que és problemàtic
s’evapora i el pensament creatiu agonitza.
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Aquests suggeriments comporten treballar amb certes
habilitats o destreses intel·lectuals com ara establir
relacions, buscar alternatives, preveure conseqüències,
fer hipòtesis, improvisar, detectar ambigüitats, explorar
la vaguetat, relacionar mitjans i propòsits, i parts i el tot,
etc. Es tracta d’habilitats que es poden desplegar en
cada matèria i fer-les visibles per tal que l’alumnat en
sigui conscient i les pugui aplicar més enllà de l’escola.

Ens cal ser crítics per situar-nos en el món,
creatius per anar més enllà i curosos per poder
conviure de manera raonable

– Ser perseverant. No és creatiu qui un bon dia té una
idea brillant, sinó qui resisteix i insisteix. En un estudi
sobre les qualitats d'un bon inventor, la perseverança
ocupava un lloc més destacat que la imaginació i
l’originalitat. I és que, entre els atributs de la persona
creativa, la perseverança davant els obstacles, tant
endògens (bloqueig mental, rigidesa interna) com
exògens (ambient familiar, escolar o cultural poc
propici) és fonamental.
– I per sobre de tot, estimular la curiositat
intel·lectual. Les persones creatives viuen en constant
qüestionament. Un dels trets comuns entre els genis
i els infants és que tots tenen una gran capacitat de
sorprendre i de preguntar una i mil vegades: per què?
CONDICIONS EDUCATIVES
Per poder cultivar el pensament creatiu s'ha de crear un
clima dins el procés d'ensenyament-aprenentatge que
s’aconsegueix a través de, com a mínim, tres condicions.
Són condicions difícils d’incorporar a unes aules que
tenen l’exigència de proveir de coneixements estipulats
abans d’acabar el curs.
1. La primera seria tenir temps per a pensar, per a
vagarejar, per a “perdre’s”. Buscar dins de l’horari
escolar, moments de calma en els quals “l’escorça
prefrontal té més llibertat per fer connexions noves,
de trobar relacions on abans no les havia vistes”, amb
mots de David Bueno.
2. La segona és aconseguir l’estat anímic adequat,
sense pressions, sense complexos, sense angoixes,
és a dir, en un marc relaxat. Ens cal acceptació i
consciència que podem equivocar-nos sense por de
cap rebuig; al contrari, sabent que sovint d’un error
en pot sortir una nova mirada.

3. I la tercera seria fomentar el diàleg: afavorir
l’intercanvi, provocar la comunicació fluïda i estimular
la diversitat d’opinions. Practicar el diàleg com a
exercici no pas per a obtenir l’acord sinó per a
mostrar les discrepàncies i afavorir la dissidència.
En l’argumentació ens veiem empesos a descobrir la
rèplica, el contraexemple, l’enfocament divers, etc. És
un exercici de gimnàstica mental de primera qualitat i
de primera necessitat.
El pensament creatiu, component essencial del
pensament, actua en concert amb el pensament crític
i curós. Sense aquests tres ingredients, l’escolarització
queda mancada d’algun element essencial. Ens cal ser
crítics per situar-nos en el món, creatius per anar més
enllà del que ens ve donat i curosos per poder conviure
de manera raonable.
I anant més enllà de les aules, possibilitar el pensament
creatiu és un deure ètic i una exigència democràtica.
Com deia Matthew Lipman, amb un xic de sorna: “la
nostra generació no està deixant als joves un món gaire
agraciat, així que el millor que podem fer és donar-los les
eines perquè ho facin ells.”
Irene de Puig i Olivé és mestra i llicenciada en Filosofia i Literatura
Catalana (UB). És cofundadora del Grup d’Innovació i Recerca per
l’Ensenyament de la Filosofia (Grup IREF) del qual n'ha estat directora
durant 20 anys. Juntament amb Angélica Sátiro va crear el Projecte
Noria. Autora de llibres de text i d'assaig, ha publicat nombrosos
articles sobre educació, filosofia, ètica i drets, cinema i literatura oral.

Un dels trets comuns entre els genis i els
infants és que tots tenen una gran capacitat de
sorprendre i de preguntar mil vegades: per què?
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CALL FOR PAPERS
Forjar educadors del segle XXI
Qualitat docent i qualitat educativa

Ja estem preparant el següent número de la revista "Diàlegs". Vols participar-hi?
Aquest exemplar estarà dedicat a la formació docent. Totes les evidències apunten al fet que la qualitat educativa depèn directament de la qualitat docent. Hi ha moltes formes d'entendre la formació del professorat, però la
qüestió és, quina és la més efectiva?, quina dona millors resultats i forja els educadors excel·lents que necessita
l'escola del segle XXI?
Envia la teva col·laboració a: revista@impulseducacio.org
Indica la secció en la qual t'agradaria col·laborar: Projecte, Actualitat, Experiències, En profunditat, o bé en la
columna d'Opinió.
Articles
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