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Introducció

La Reforma Educativa que s'està experimentant a Catalunya fa una «incorporació clara de la Tecnologia
mitjançant la introducció decidida de l'Educació Tècnica», segons s'esmenta en les seves consideracions
generals.1

Aquesta Educació Tècnica se situa en la programació del primer cicle de l'ensenyament secundari,
etapa obligatòria que comprèn entre els 12 i els 16 anys.

És una implantació que presenta un gran interès, degut no solament a la importància d'aquesta
matèria, sinó també a la situació que previsiblement plantejarà la seva pràctica quotidiana en els centres,
sobretot pel que fa a la problemàtica dels professors, dels alumnes, (nois-noies) i de les installacions
necessàries.

Aquest treball té la intenció de presentar quina és la situació, i proposa algunes reflexions pràctiques
que afavoreixen el seu desenvolupament.

Els antecedents d'aquesta educació tècnica a Europa

L'any 1965 el Comitè d'Ensenyament General Tècnic del Consell d'Europa, reunit a Sèvres, va fer
pública la recomanació següent: «La creació i el desenvolupament d'un curs d'intencionalitat tècnica o
de Tecnologia experimental és de gran interès i seria desitjable que s'estengués al màxim. Això seria
particularment important entre els 12 anys i els 16, moment en el qual els alumnes es comencen a orientar
sobre la seva elecció de carrera.»2

La necessitat d'aquesta Educació Tecnológica, terme amb qué és designada en la majoria dels països,
és produïda pel prolongament de l'escolaritat obligatòria, en tots ells, fins als 16 anys, i per això hi ha
la necessitat d'afavorir l'observació i l'orientació dels nois i noies amb diversos interessos.

La implantació de l'Educació Tecnológica a Europa va estar precedida per nombroses reflexions
i opinions produides en el món universitari, filosòfic, social, econòmic, etc., com aquestes que transcrivin
a continuació: 3

«Que hom se n'alegri o que hom ho lamenti, res no caracteritza tant el temps modern com l'irresistible
envaïment de la tecnologia en el nostre món.» Teilhard de Chardin

«L'Educació Tecnológica pot també preparar l'alumne per als estudis tècnics, els quals estudis reben
poca atenció en les nostres escoles. Aquest estat de coses, herencia d'un passat, s'hauria de rectificar sense
trigar massa.» UNESCO4

Per tal d'afavorir la informació als representants dels estats membres del Consell de la Cooperació
Cultural del Consell d'Europa, s'organitzen colloquis i seminaris en els quals es manifesten els principals
trets d'aquesta nova Educació Tecnológica:5

«L'ensenyament mitj à hauria de comportar cursos de Tecnologia a fi que tots els alumnes siguin
capaços d'integrarse en el món tècnic que vivim, sigui el que sigui el nivell en què deixin l'escola.»

«Seria bo que a l'escola, i al primer cicle d'ensenyament secundari en particular, siguin acceptats
i valorats aquells treballs que lliguen la mà a l'intellecte: heus ací una de les condicions, lamentablement
oblidades, de la democratització de l'ensenyament.»
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«L'escola no ha d'estar desvinculada del món exterior i particularment del món del treball. El
politecnicisme i els treballs en grup tenen per objectiu la inclusió de l'alumne en un grup humà més
que en una societat en particular. Es tracta, gràcies als treballs de construcció seguits de treballs manuals,
de suscitar una dinámica de grup on cadascun haurà de trobar un lloc d'acord amb les seves capacitats,
ambicions i coneixements.»

La prolongació de l'escolaritat obligatòria comporta una diversificació dels alumnes i fa necessària
una revisió dels continguts i dels mètodes per tal d'aconseguir una orientació positiva de tots els alumnes
afectats. En aquest context, l'Educació Tecnológica és unànimement presentada per a:6

«Permetre l'observació dels alumnes situats individualment o en equip davant una situació pro-
blemática concreta on es demana que desmuntin, que tornin a muntar, que creïn, que construeixin
gràficament i que realitzin.

Afavorir l'orientació, en particular cap als ensenyaments tècnics i científics en suscitar unes
motivacions positives. Donar a tots els alumnes, nois i noies, els elements de comprensió del medi en
el qual ells viuen: nocions tecnològiques de base, descodificació de documents gràfics, metodologia,
organització i sociologia del treball.»

Aquest últim punt justifica, ell tot sol, l'Educació Tecnológica. L'entorn tecnològic on vivim fa que
els adolescents estiguin en contacte permanent amb objectes tècnics: aparells electrodomèstics, vehicles
automòbils, màquines diverses, etc., que poden ésser estudiats, fins i tot, com un patrimoni cultural de
la humanitat, fruit de la creativitat de l'home:7

«L'objecte tecnològic, més que l'objecte científic, pot fer el paper de mitjancer entre la natura i
l'home. L'objecte tecnològic es manifesta com a sintètic, concret, en contacte directe amb la natura. Ell
organitza diferents ciències a partir d'una finalitat sentida, la qual cosa li dóna una mena d'unitat profunda.
Reuneix les intencions i les lleis.»

Per tot això, els mètodes més recomanats, inspirats en consideracions psicològiques i pedagògiques,
han estat:

El mètode analític. L'entorn tècnic serveix de base d'estudi. Les nocions científiques abstractes són
tretes d'una anàlisi dels objectes tecnològics quotidians.

El mètode de projectes. De l'estudi d'un problema tècnic, fer-ne un centre d'interès. La solució
del problema s'expressa mitjançant un projecte al qual segueix la realització material de l'objecte pro-
jectat.

D'aquesta manera la Tecnologia presenta un carácter interdisciplinari, idoni per a suscitar con-
nexions naturals amb la Matemática, la Física, l'Economia, la Sociologia, etc. El dibuix tècnic es manifesta
com el seu llenguatge particular i universal amb consideració de llenguatge fonamental. Amb reflexions
d'aquesta mena va començar a Europa el procés de definició de l'Educació Tecnológica. Es perfila com
una disciplina de construcció que s'expressa per mitj à del dibuix tècnic i és impartida mitjançant activitats
d'anàlisi i síntesi; partint d'objectes tecnològics (màquines, per exemple) concebuts per l'home per tal
de satisfer els seus desigs i necessitats.

Des del punt de vista pedagògic, els éssers tecnològics ofereixen avantatges evidentes: són més
simples que els éssers biològics; hom pot triar, d'entre ells, aquells que, ordenats segons una progressió,
facilitin el pas d'allò que és més simple a alió que és més complex.

La Tecnologia és alhora un mitjà de cultura, és a dir, un mitj à per a situar-se en relació amb el
món modern, en els aspectes tècnics i humans que caracteritzen la nostra civilització.

Amb l'Educació Tecnológica, alguna cosa verdaderament nova está naixent en l'àmbit educatiu.
Alguna cosa veritablement necessària, tant, que no pot haver-hi cultura sense tecnologia. Un individu
incapaç d'entendre un dibuix tècnic, d'expressar-se gràficament, d'analitzar una realització técnica, de fer
una valoració de l'entorn on viu, és una persona a la qual manca cultura. Un ensenyament que no s'obre
a la Tecnologia és un ensenyament que produeix éssers mutilats.8

Al Ilarg del decenni dels 60, un cert nombre de països encapçalats per França van prendre consciència
de la importància de l'ensenyament de la Tecnologia en una civilització moderna i de la necessitat d'integrar
aquest ensenyament general.

El somni tecnològic és antic, però l'era de la tecnologia comença al segle xx, i el privilegi de
l'Educació Tecnológica será de donar una fisonomia nova a l'humanisme universitari.
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L'Educació Tecnològica a l'Estat Espanyol

L'Educació Tecnològica en l'ensenyament mitjà té, a l'Estat Espanyol, un antecedent pròxim en
l'extingit Batxillerat Laboral, després anomenat Batxillerat Tècnic. Fou impartit en els Instituts Tècnics
creats progressivament pel Ministeri d'Educació a partir del 1952, fins a assolir la xifra d'una mica més
d'un centenar de centres repartits per tot Espanya (no s'han de confondre amb les Universitats Laborals,
que depenien del Ministeri de Treball). Eren situats en pobles importants, pel fet que les ciutats ja tenien
resolta la demanda de places de batxillerat mitjançant els instituts tradicionals i els collegis privats. Segons
la comarca on eren situats, oferien un batxillerat tècnic diferent. N'existien tres modalitats: la Industrial-
Minera, la Marítima-Pesquera i l'Agrícola-Ramadera. Després fou creada la modalitat Administrativa.

Aquest Batxillerat Tècnic era finalitat i mitjà en ell mateix, ja que donava una formació bàsica
per al treball i tenia, alhora, validesa per a l'ingrés a la Universitat. Però alió més característic era
l'existència d'unes matèries tecnològiques, teòriques i pràctiques, com és ara: Tecnologia, Cultura Indus-
trial, Dibuix Tècnic i Pràctiques de Taller (electricitat, mecànica i fusteria, fonamentalment), juntament
amb les clàssiques matèries de Ciències i Lletres (1Ievat de Llatí, Grec i Filosofia, que no hi eren). En
les classes teòriques de Tecnologia i en les pràctiques de Taller, tots els alumnes passaven per totes les
seccions en una rotació politècnica.

Aquests poc coneguts Instituts Tècnics, i amb ells el Batxillerat Tècnic, es van extingir una mica
abans de la Llei General d'Educació del 1970. Actualment són, en la seva majoria, Instituts de Batxillerat,
i Ilurs professors van ésser integrats al cos de Catedràtics de Batxillerat, o bé a Formació Professional,
o bé en situació «a extingir», segons els casos.

La Pretecnologia de l'EGB

Amb la Llei General d'Educació del 1970 es crea l'actual sistema educatiu i, segurament per la
influència dels debats internacionals del Consell d'Europa (ja descrits), s'implanta en els tres cursos de
la segona etapa d'EGB la Pretecnologia, que, segons el diari oficial, volia assolir objectius tan importants
com:9

«La capacitació dels alumnes per a activitats pràctiques.
Presentar als alumnes un ampli ventall de possibilitats de treball, sobretot en les ocupacions i

professions de tipus tècnic.
Orientar-los professionalment.»

La seva pràctica ha estat inviable, ha quedat recluida, en la majoria dels centres, a unes manualitats
intrascendents de tipus «artístic»: plastilina, mosaic amb paperets, cavalls amb ràfia, la torre Eiffel amb
escuradents, etc. No podia ésser altrament:

Les primeres orientacions metodològiques oficials relacionaven equivocadament la Pretecnologia
amb l'Expressió Plàstica. Els professors d'EGB no havien rebut cap preparació tecnológica en Ilur formació
inicial a la Escola Normal.

Posteriorment es modificaren les orientacions metodològiques i alguns ICE'° organitzaren cursets,
seminaris, etc, de minsa influència a nivell d'Estar donada la magnitud del problema de la formació del
professorat. No hi ha hagut dotació económica ni infrastructura (aula taller) per a aquesta activitat que,
quasi es pot dir, solament ha estat una realitat sobre els papers oficials.

Els Ensenyaments i Activitats Técnico-Professionals del BUP (EATP)

La mateixa reforma del 1970 va implantar les EATP en el BUP. Segons la seva programació, hom
pretenia d'assolir uns objectius formatius: «la informació cedeix el pas a l'activitat formativa.» Il L'activitat
de l'alumne era alió fonamental, el professor adquiria una nova dimensió: deixava d'ésser un impartidor
de coneixements i es convertia en animador i organitzador de les activitats dels alumnes. La metodologia
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s'identificava amb el Mètode de Projectes de Kilpartrick, i els continguts clàssics gairebé no hi exis-
tien.

Preparada la seva programació, d'una manera molt ambiciosa i desconnectada de la realitat dels
centres, per una comissió mixta Ministeri-Banc Mundial, i sotmesa a difusió i prova per alguns ICE»
arriba el moment de la seva implantació en els centres sense posar-hi els mitjans necessaris. Així s'inicia
el fracàs d'aquesta experiència.

Les causes podien haver estat:
Polítiques i econòmiques: que afecten el desenvolupament de la Reforma del 1970 i de les EATP

en particular. Professionals i corporatives: manquen professors per a les EATP en no haver-hi dotació
per a aquestes places. Els centres en general solament han disposat de professors de dibuix per a l'EATP
«Disseny» i professors de Llar per a l'EATP «Tècniques de la Llar.»

Les altres EATP programades: Indústries de l'Alimentació, Electricitat, Electrónica, Indústries
Mecàniques, Comerç, etc. solament es posen en pràctica quan algun professor necessita completar el seu
horari, que deixarà quan desaparegui aquesta circumstància o quan canvia de centre per trasllat.

La programació presenta les EATP com a «especialitats» excloents, i els destina solament dues
hores setmanals i cap installació específica.

L'elecció d'EATP la fa l'alumne d'una manera irracional, sense coneixement, quasi sense oferta (la
majoria de les noies tria Llar, i els nois, Disseny).

Aquestes EATP programades (impossibles per falta de professors, de temps mitjans) impedeixen,
ensems, l'orientació general dels alumnes en no poder estudiar ni conèixer un ampli conjunt d'activitats
de l'home. La llista d'EATP «especialitzades» s'ha ampliat en els últims cursos. Alguns Seminaris Didàctics
ofereixen EATP veritablement sorprenents.

Les Tecnologies de la Formació Professional del Primer Grau

A la fi de l'EGB, la Formació Professional de primer grau ha estat, amb el BUP, la doble via que
molts han qualificat de maniquea. La FP1 té per finalitat continuar la formació general i preparar per
a l'exercici d'una professió. 13 En la seva programació existeix l'àrea de Coneixements Tècnico- Pràctics,
constituida per: Dibuix Tècnic, Tecnologia i Pràctiques de Taller, amb més de vint branques, subdividides
cadascuna d'elles en una gran varietat de professions, per exemple: un alumne de FP1 pot triar la branca
d'Automoció, i dintre d'ella ha de triar la professió de Mecànica de l'Automòbil o la d'Electricitat de
l'Automòbil, etc.

Aquesta Área Tècnico- Pràctica ocupa la meitat del temps disponible, unes 15 hores la setmana;
les altres 15 hores es reparteixen entre l'Área Formativa comuna i l'ikrea de Ciències Aplicades.

Collectius de professors de FP1, contraris a aquesta prematura especialització dels alumnes, han
plantejat experiències concretes com la «rotació de tallers» que, amb certes reticències de l'Administració,
va obrint camí d'allò que podria ésser un «tronc comú» de la Tecnologia. Consistiria a substituir la
precipitada especialització per l'estudi de diverses activitats tecnològiques fonamentals, per tal d'afavorir
l'orientació dels alumnes i una raonable elecció posterior.

El professorat que imparteix aquesta ärea Tècnico- Pràctica presenta una gran varietat de circumstàn-
cies personals i de titulació acadèmica: hi ha Enginyers Superiors, Arquitectes, Tècnics de grau mitjà,
titulats de FP2 i Mestres de taller sense titulació. Tots ells han estat seleccionats per a impartir classes
especialitzades d'una branca i professió concreta.

La Tecnologia en la Reforma del Primer Cicle de l'Ensenyament Mitjäl4

Fa cinc anys que s'experimenta a Catalunya la Reforma del Sistema Educatiu. La Tecnologia és
present en els curricula del Cicle Superior de l'EGB i de l'Ensenyament Mitjà. Aquestes dues programacions
es van refondre en una de sola quan, posteriorment, hom va considerar l'etapa evolutiva dels 12 anys
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als 16, com el primer cicle d'un nou Ensenyament Secundari. Per tot això, l'evolució de la programació
de la Tecnologia ha estat continua i bastant coherent. Pel caràcter provisional i en revisió que tenen
aquestes programacions abans esmentades, ens sembla que el més adient és de fer una descripció
simplificada d'allò que és més característic.

Els objectius generals de l'Area. Tecnològica marquen la direcció que ha de portar a uns resultats
concrets que responguin als objectius generals del cicle:

Tecnologia: Objectius Generals

1. L'alumne ha d'ésser capaç d'adquirir elements bàsics de cultura tecnològica que li permetin de
comprendre les actuals formes de vida: relacions home-natura, relacions socials i de producció.

2. L'alumne ha d'ésser capaç de desenvolupar unes tècniques per a millorar el seu coneixement
de l'entorn tecnològic.

3. L'alumne ha d'ésser capaç de diferenciar diversos camps d'aplicació tecnològica i diferents
opcions posteriors d'estudi i professionals.

4. L'alumne ha d'ésser capaç d'utilitzar correctament, a nivell elemental, la terminologia, la
simbologia, els instruments i els mètodes del procés tecnològic.

5. L'alumne ha d'ésser capaç d'analitzar, projectar i construir objectes tecnològics senzills, de
manera que aconsegueixi una síntesi teòrico- pràctica fonamentada en la realitat.

6. L'alumne ha d'ésser capaç d'organitzar-se el treball en equip a l'hora de realitzar els projectes
i les construccions.

7. L'alumne ha d'ésser capaç de desenvolupar la seva creativitat davant una necessitat material
per tal de resoldre-la mitjançant un projecte i una construcció concrets.

8. L'alumne ha d'ésser capaç de valorar positivament la superació de l'antinòmia entre el treball
intellectual i el treball manual en practicar-los tots dos en un mateix procés tecnològic.

Cal tenir clar el «perquè» (objectius), cal saber què ensenyem i què s'hauria d'aprendre.
El Marc Curricular de la Reforma utilitza una terminologia i una organització formal que descriu

tres tipus de continguts:
— Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals.
— Continguts de procediments, tècniques, estratègies, habilitats.
— Continguts d'actituds, valors i normes.
— «l'inclusió dels tres tipus de continguts faciliten un aprenentatge més equilibrat i globa-

litzat»...15

Contingut de Fets, Conceptes i Sistemes Conceptuals

Els crèdits o blocs de contingut es fonamenten sobre les necessitats de l'home:
— Producció i conservació d'aliments: L'agricultura. La pesca. La ramaderia. Indústries de la

conservació. Indústries del fred.
— La indumentària: Indústria tèxtil. Indústria de la confecció. Disseny i moda.
— L'habitatge: Construcció. Distribució. Installacions.
— El treball de l'home: Coneixements de materials. Mètodes de fabricació. Organització indus-

trial.
— El transport: Terrestre. Maritim. Aeri.
— El dibuix tècnic: Projeccions. Acotació. Escala. Normalització. Simbologia.
— Aplicacions de l'energia mecànica: Operadors mecànics.
— Aplicacions de l'energia elèctrica: Magnituds. Components, Símbols, Connexions. Es-

quemes.
— Aplicacions de l'electromagnetisme: Màquines electromagnéticas.
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— L'activitat económica: Entitats econòmiques. La compatibilidad. Pressupostos.
— Mitjans de comunicació: Arts gràfiques. Ràdio. Fotografia. Cinema. TV.
— Tractament i emmagatzematge de la informació. Informàtica d'usuari.

Continguts de Procediments, Tècniques, Estratègies i Habilitats

Representacions gràfiques. Plànols.
Desmuntatge i muntatge. Anàlisi d'objectes.
Recerca de mostres. Proves. Assaigs.
Confecció d'un projecte. Memòria descriptiva. Plànols.
Planificació de la construcció. Formació d'equips.
Realització de la construcció. Utilització de materials i eines.
Activitat económica. Cost de funcionament. Pressupostos.

Contingut d'Actituds, Valors i Normes

Normalització tecnológica.
Valor econòmic dels objectes.
Qualitats i utilització dels materials.
Utilització dels mitjans tecnològics.
Creativitat de l'home.
Evolució de les tecnologies en matèria de transports i comunicacions.
Evolució de les tècniques industrials.
Organització en el treball, individualment i en grup.
Seguretat en el treball.

La programació de la Tecnologia per al primer cicle de l'Ensenyament Mitjà inclou també unes
orientacions didàctiques i d'avaluació per tal de facilitar-ne la pràctica en els centres que en duen a terme
l'experimentació.

La Formació del Professorat

Sovint els responsables d'aquest camp de gairebé tots els països s'han plantejat les dificultats en
la formació del professorat, que es presenten cada vegada més complexes. A la Conferència permanent
dels ministeris europeus de l'educació (Hèlsinki, maig 87), hom diu que si la finalitat de la política de
l'educació és mantenir la qualitat en una epoca que les sortides tradicionals i els lligams entre l'escola
i el mercat de treball estan en mutació, el pes d'aquesta tasca afecta inevitablement un model de formació
de professorat de tipus continuat»

Pel que fa a l'Educació Tecnológica, la complexitat és encara més gran que en altres matèries, perquè
es tracta d'una àrea no solament sense tradició acadèmica sinó que sol ésser desconeguda pels responsables
de la política educativa que l'han d'implantar, la qual cosa explica algunes de les disfuncions que hom
pot trobar en certs centres educatius.

Formació Inicial del Professorat

Els actuals professors en exercici han estat formats sota les directrius d'uns plans d'estudi que en
aquesta matèria ha tingut serioses limitacions, per no dir buits abismals. Els professors d'EGB de
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l'especialitat de Ciències d'alguna Escola Normal han fet quelcom que respon més a unes bones intencions
reduïdes a manualitats artístiques que no pas a una sintonització amb el plantejament d'Educació
Tecnológica que hom acceptà a molts països d'Europa arran de l'informe de Sévres del 1968, on aquesta
matèria fou considerada una ciència, un llenguatge, una disciplina integradora i interdisciplinària que
portarà a la construcció. És a dir, un mitjà de cultura imprescindible per a situar-se i entendre no solament
el món d'avui, sinó també les pautes mínimes que ajudaran els alumnes a situar-se els anys 2000.

Malgrat la manca d'especialització en la matèria, els professors d'EGB tenen coneixement i
sensibilitat dels aspectes psicopedagógics tan necessaris per a la pràctica docent.

La formació dels professors de FP, encara que mancada de la fonamental base psicopedagógica,
ha estat més específica que la dels professors d'EGB, però també manté distàncies amb el plantejament
abans esmentat. La tecnologia a la FP està orientada a un «ofici» i presenta un ensenyament massa
compartimentat per a l'edat del primer cicle de secundària. Les experiències de rotació de tallers posen
en relleu la inquietud d'alguns dels professionals a les greus limitacions dels plans d'estudi vigents; però
ampliar el ventall d'aspectes més o menys monogràfics pautats per uns oficis més o menys tradicionals
i abordats amb mitjans sovint obsolets, el que fa és resoldre d'una manera airosa i no traumàtica una
escolaritat de nois poc motivats que es presenten conflictius, però sembla que això no és la resposta
adequada a les necessitats educatives d'uns joves que haurän d'afrontar el món del treball de l'any 2000.
Pel que fa a la formació dels llicenciats dels Instituts de Batxillerat, llur formació inicial no ha estat mai
enfocada per a ésser professors d'educació tecnológica. El que s'ha fet a la pràctica ha estat adjudicar
aquesta matèria als diferents Seminaris Didàctics, segons interessos i necessitats que en general han respost
més a situacions personals del professorat que no pas al paper que reducació tecnológica hauria de fer
dins el curriculum escolar.

Sense ésser exhaustius en fer una ullada a les realitats que tenim, veiem que els professors d'aquestes
matèries han rebut formació de:

— Belles arts: les teories treballades, les concepcions didàctiques i els programes desenvolupats
poden preparar per atendre alguna part d'aquesta matèria, pero és obvi que, amb aquesta única base,
mai no es podrà abastar globalment l'ensenyament de l'educació tecnológica.

— Llicenciats de ciències: sense una formació psicopedagógica adequada, estan preparats per
dominar camps específics de la seva matèria, molt interessants per a les edats d'especialització concreta;
però, en l'etapa obligatòria de l'ensenyament secundari, sembla que ha d'ésser de tipus ampli i general,
que ofereixi el ventall dels diversos camps, segons la consideració cada vegada més estesa dels psicólegs,l7
ja que en aquest període els alumnes es troben en un procés de Ilur desenvolupament psicològic i social.
Hom recomana una aproximació didàctica interdisciplinària i globalitzadora alhora, que permeti una
ulterior orientació corn a conseqüència d'una veritable opció personal.

D'altra banda, en el terreny dels professors de ciències, els fets tècnics no són sinó un material
concret, més o menys apropiar a l'edat dels alumnes, per a demostrar els fenòmens físics, i no pas una
solució per a satisfer unes necessitats humanes a través d'un procés metòdic que aplica i combina
racionalment nombrosos coneixements científics (tant del camp de les ciències físiques com de les ciències
humanes), tal com recomana l'educació tecnológica.

— Professores de llar: sembla que no cal aclarir la formació d'aquest professorat d'alguns instituts
(abans dependents de l'extingida «sección femenina»).

— Diversos professors de la EATP: solament cal parar atenció a l'oferta:
«Curs d'iniciació a l'astronomia».
«Pedagogia musical activa».
«Taller de teatre».
«El francès d'ós administratiu».
«Interpretació de mapes».
«Genètica pràctica»
«Mitologia clàssica», etc.
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El CAP (Curs d'Aptitud Pedagógica)

Els professors que en acabar els estudis volen exercir la docència necessiten realitzar el CAP, llevat
dels que en llur curriculum figurin els estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació. Aquest CAP, organitzat
pels ICE de les Universitats catalanes, té una concepció, una estructura i un funcionament que corresponen
a una altra época. Unes escasses hores de Didáctica General més unes guantes més de Didàctiques
especifiques, juntament amb lleugeres nocions de Psicologia i Estructura del Sistema Educatiu, afegint-
hi un curt període de «pràctiques», no garanteix l'adequada capacitació per a la práctica pedagógica que
tot professor necessita conèixer.

Altres Cursos de Formació Permanent

D'aquesta matèria hi ha poca oferta, possiblement perquè no hi ha una gran demanda. És evident
que hom no pot sentir la necessitat d'allò que desconeix.

Es realitzen cursos a les escoles d'estiu i a les d'hivern, que serveixen més per a completar i justificar
programes, que per a afrontar la veritable problemática de l'Educació Tecnológica, acotar-la i estudiar-
ne les estratègies per anar abordant les successives etapes de més curt a més llarg termini.

Proposta de Formació del Profesor d'Educació Tecnológica

La formació desitjable per al professor de Tecnologia del cicle 12-16, és la que respon als objectius
de l'Educació Tecnológica acceptats per la majoria dels països d'Europa, que poden perfilar-se amb les
consideracions següents: 18 La Tecnologia és una activitat específicament humana, la qual cosa implica
que és una activitat per a home-nen, dona-nena alhora, i s'ha desenvolupat a mesura que l'activitat humana
ho ha fet. Els tres pilars de la Tecnologia són: Matèria, Energia i Informació, passant l'accent —en el
decurs de la història— del primer al segon i d'aquest al tercer, per bé que tots tenen un paper important
dins la Tecnologia moderna.

La Tecnologia està estretament lligada a les Ciències Naturals, i especialment a les Físiques. Al
llarg dels temps hi ha una interacció i mútua influència.

El disseny de solucions a problemes materials és la part més important d'aquesta matèria. El
coneixement de fets, de materials i d'eines és essencial per a dur a terme les realitzacions pràctiques
concretes.

Cal tenir present que la Tecnologia intervé en tots els aspectes de la Societat: economia, relacions
socials i treball de l'home.

De la consideració d'aquesta matèria, amb un cos de doctrina i una entitat propis, se'n deriven
conseqüències per a l'individu i la Societat, i per això hom proposa que:

— Els alumnes aprenguin a fer valoracions i a prendre decisions respecte a la Tecnologia, per
tal com afecta la vida quotidiana.

— Han d'aprendre que no és un camp específic per a homes, sinó que les dones també hi estan
implicades i per tant hi poden treballar. També cal remarcar que l'eix de la Tecnologia és donat per
allò que l'home fa o és capaç de fer amb eines, màquines i materials.

— La Tecnologia s'ha de presentar amb tota la seva diversitat (matèria, energia i informació),
i cal que hom n'estableixi relacions amb els camps o zones subsidiàries com les Ciències, l'Economia,
l'Estètica, la Sociologia, etc.

— Les relacions entre Física i Tecnologia han d'ésser clares. Hi ha una mútua influència tant de
coneixement com de metodologia.

— S'ha d'afavorir el disseny i la solució de problemes i els treballs pràctics tecnològics.
— Els alumnes han d'ésser impulsats a pensar sobre la posició de la Tecnologia dins la Societat.

S'han de conscienciar de l'associació entre la Tecnologia i el fet que en som consumidors.
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En fundó d'aquestes consideracions, el professor d'aquesta Àrea hauria de rebre uns ajuts de
psicopedagogia, de recursos i estratègies didàctiques i metodològiques continuades, d'uns aspectes teòrics
per a situar-se en la filosofia, el que, a qui, el com i el perquè de l'Educació Tecnológica, i d'una pràctica
pedagógica amb alumnes. És a dir:

a) Previ a l'inici del curs, quan encara els alumnes no s'han incorporat, cal realitzar unes sessions
teòriques d'unes 40 hores, en blocs de mitja jornada, per a reflexionar i discutir sobre el concepte de
l'ET, els objectius, els àmbits i nivells de coneixements mínims, procediments, etc., d'acord amb el model
del nou marc curricular adoptat per la Reforma Educativa, que contempla:

Classes de transmissió de coneixements (fets, conceptes i sistemes conceptuals).
Classes	 d'objectes tecnològics ja existents.
Classes de projectació d'objectes tecnològics projectats previament.
Per la seva complexitat cal posar especial cura en la preparació de les classes d'anàlisi, projectació

i construcció d'objectes tecnològics esmentades.

b) Classes continuades amb alumnes, al llarg dels dos primers trimestres del curs, impartides per
professors formadors amb la presència dels professors que es formen, que desenvolupin els plantejaments
teòrics tractats; seguides, aquestes classes, de Ilurs valoracions.

En aquesta segona fase s'hauria de tenir en compte la recomanació de la UNESCO:i9

«La diversitat d'objectius i la interdisciplinarietat del contingut tecnològic exigeixen una amplia
gamma de mètodes pedagògics.»

Un esquema didàctic interessant per a permetre aglutinar l'explotació de diversos mètodes i
estratègies didàctiques és el seguent:

Conjunt de tots
els coneixements

disponibles

Tot els recurs
a l'abast

Necessitat
inicial a	
	

satisfer

Projectació de
l'objecte

tecnològic

Construcció de
l'objecte

Ús
correcte

L'activitat tecnológica comença amb una necessitat o problema material que volem resoldre amb
un artefacte.

En totes les èpoques, l'home ha hagut de fer ús del seu enginy i dels coneixements i mitjans
disponibles per a construir aquells instruments que li permeten de superar la seva debilitat davant la
natura.

Des del punt de vista de l'àrea de Tecnologia, volem que els nois coneguin i interpretin per tal
de «poder actuar racionalment» sobre tot alió que ens envolta. Sabem que calen uns pre-requisits perquè
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es produeixi l'aprenentatge: tenir cobertes unes necessitats prèvies, un cert nivell de motivació (actitud
favorable) i que hi hagi coherència entre l'aprenentatge proposat i els nivells maduratius i de coneixement
dels alumnes.

L'activitat de la classe es pot basar en les situacions de treball concretes que exposem i que, com
unes més de les moltes alternatives possibles, ens han semblat prou valides:

INFORMACIÓ: Adquisició d'informació operativa. Explicacions, consultes bibliogràfiques, visites,
projecció d'audio-visuals, etc.

Segons el bloc de continguts a treballar, podrem seguir:
Via dogmàtica: desenvolupament coherent d'una explicació organitzada. Respon a l'actitud receptiva

d'alguns alumnes, però cal tenir cura que no caiguin en la passivitat.
Via de redescobriment: S'investiga com el creador d'un objecte arriba a les solucions donades.

Implica l'observació sistemàtica i en alguns casos l'experimentació. Amb aquesta metodologia hom
afavoreix la participació i l'espontaneïtat dels alumnes. Ens ajuda a fer-nos una idea de les qualitats de
cadascun.

Via històrica: És valida solament en aquells casos que existeixi documentació suficient per a estudiar
l'evolució de l'objecte-solució en qüestió. És un assaig on es posa de manifest l'evolució no solament de
les tècniques que van lligades a utilització de nous materials, sinó també l'enginy de l'home. Afavoreix
el sentiment de solidaritat amb el genere humà.

ANÁLISI: Estudi analític d'objectes o processos tecnològics en els diferents aspectes. Proposem
els mètodes:

Analític-Inductiu: Horn intenta de respondre a: quina funció fa?, quin és el seu esquema?, com
funciona?, quins són els principis o lleis generals que s'apliquen?, etc. Hom exercita l'activitat del
pensament convergent en establir relacions interdisciplinàries, i afavoreix l'observació metódica sobre la
recerca de funcions i justificació de formes i dimensions, així com dels materials emprats. Convé que
el professor prepari unes preguntes molt ben buscades per tal de conduir l'alumne, sol o en grup, a posar-
se en contacte amb la realitat, a analitzar correctament, a aprendre a observar i a exercitar la visió
crítica.

PROJECTE: Projectació o disseny d'objectes tecnològics partint d'un problema o d'una necessitat
material que s'ha de resoldre. Hom cerca una solució anticipada i teórica del problema. Cal exposar amb
precisió l'enunciat d'aquest problema que volem resoldre (el desig a satisfer). Convé anar de l'aspecte
més concret al més abstracte.

El procés per a la síntesi deductiva pot ésser: recopilació d'idees aprofitables, selecció de les que
responen millor al problema a resoldre, esquema-projecte de l'objecte tecnològic per a poder-lo construir
tot seguit, preveure el procés pràctic de construcció, preveure la verificació.

Amb la projectació hom exercita el pensament divergent, és a dir, el procés adreçat a cercar quelcom
nou partint de continguts anteriors.

El llenguatge que utilitzarem ser à preferentment el dibuix tècnic. Ens caldrà assegurar el conei-
xement dels símbols, convencionalismes i normes per a codificar i descodificar els missatges que el
vehiculen. Amb aquesta metodologia «d'invenció» podem fer funcionar la interacció social i els «rols»
tant del grup corn dels seus components.

CONSTRUCCIÓ: Construcció d'alguns dels objectes tecnològics ja projectats, utilitzant tots els
recursos a l'abast, corn ara installacions, eines, materials, temps disponible, pressupost, etc.

La via més indicada és el mètode de fabricació: s'ha de tenir present que no es tracta d'una manualitat
més. La realització de l'objecte proposat respon a un estudi reflexiu que dóna lloc a la seva gènesi.

Cal parar atenció a la manipulació metódica. Aquesta activitat sol interessar els alumnes, «s'ho
passen bé», però convé que hi hagi rigor i precisió.

VERIFICACIÓ: És el moment de comprovar amb l'objecte que s'ha dut a terme si es compleixen
les funcions previstes d'antuvi, mitjançant:

Metodologia d'experimentació: comprovar en quina mesura la solució-realització s'ajusta a les
previsions fetes. Si en examinar cadascun dels factors es detecten errors, explotarem aquesta situació.

Detecció d'errors: des del punt de vista dels continguts, el procés consistirà a emetre hipótesis
en funció de les constatacions reals inicials, jerarquitzar-les i anar-ne controlant la validesa de cara a noves
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rectificacions. Des del punt de vista psicopedagógic, la detecció d'errors és rica en possibilitats. No ens
interessa solament en quina mesura els alumnes se n'han sortit o no, sinó que hem de veure com troben
la solució correcta, o, si no la troben, esbrinar quines en són les causes.

c) El tercer trimestre es destinaria a la preparació i realització de classes per part dels professors
en formació, tutoritzades pels professors formadors.

d) Valoració de la tasca realitzada, proposta d'esmenes i elaboració de conclusions a tenir en compte
el proper curs.

CIRCUIT DEL PROCÉS VALORATIU

PLANIFICACIÓ

PROGRAMACIÓ

ACCIÓ

VALORACIÓ

Anàlisi deis nivells aconseguits en
funció dels objectius.
Valorar resultats.
Detecció de possibles desviacions.
Modificació del programa si cal.

— Retroalimentació en funció de la
valoració feta

PROGRESSIÓ

Avenç en el programa en
fundó del «feedback» que
es considera que serà idoni.

e) El curs següent, en el periode previ a la incorporació dels alumnes, s'haurien de fer unes sessions
teòriques per tal de preparar la programació, tenint en compte les conclusions de l'any precedent.

f) Funcionament d'un seminari permanent, una jornada un cop cada mes, per a reforçar el treball
i abordar les dificultats que la pràctica docent amb els alumnes va presentant.

Com tota proposta pedagógica a desenvolupar en un centre educatiu, amb un curriculum manifest

i un altre d'ocult, solament es pot consolidar si és contemplada i assumida, no solament dins el projecte
educatiu del centre, sinó també per cadascun dels professors que són els que s'interaccionen amb els
alumnes dia a dia, i per tant, els que faran possible una organització interna amb una funcionalitat i
eficàcia tals que facilitin assolir els objectius formatius i d'aprenentatge que donen raó d'ésser a l'institució
escolar.
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