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aume Sarramona (Torregrossa,
1944), doctorat en filosofia i lle-
tres, per la Universitat de Barcelo-
na, és catedràtic emèrit de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona. Acaba
de publicar el llibre La enseñanza no
presencial en la educación básica. Guía
práctica para maestros y profesores, de
l’Editorial Horsori.

Què us va portar a escriure el llibre?
Volia fer una aportació a les necessitats
del moment. Quan hi ha una situació
pandèmica com aquesta tots hem
d’aportar el que puguem, i jo he intentat
aportar la meva experiència perquè l’en-
senyament no presencial ha estat sem-
pre motiu de treball meu. Només diré
que jo em vaig doctorar sobre l’ensenya-
ment a distància. Els dos primers llibres
que es van escriure en llengua castellana
sobre l’ensenyament a distància, que es
van publicar l’any 75, són meus.

Sou un home avançat al vostre temps.
Des d’aleshores, tot i que he estat profes-
sor universitari presencial, sempre he
mantingut relació amb organismes i ins-
titucions de tots els nivells d’ensenya-
ment a distància. Vaig treballar com a
assessor pedagògic del centre d’estudis
CEAC, d’ensenyament per correspon-
dència, i vaig organitzar la Universitat
Nacional d’Educació a Distància
(UNED), des del punt de vista pedagògic,
a primers dels anys setanta. Després he
col·laborat amb organismes privats, fins
i tot amb l’Institut d’Estudis de la Salut
per fer materials per als metges genera-
listes. Tinc una certa experiència de com
es fa l’ensenyament a distància.
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I ara us trobeu que l’ensenyament a dis-
tància és al centre del debat educatiu.
L’educació a distància en la pandèmia té
un caràcter supletori, perquè és evident
que en l’educació obligatòria hi ha d’ha-
ver una relació interpersonal i ha de ser
presencial. Però, vaja, en aquests mo-
ments en què els alumnes tenen unes
possibilitats d’aprendre fora de les aules
com mai en la història, en què les fonts
formatives són immenses, no podem
perdre l’oportunitat d’aprofitar el desen-
volupament tecnològic si tristament no
es pot fer ensenyament presencial.

Els mestres ja tenen prou recursos per
fer aquest tipus d’ensenyament?
És evident que, de manera general, no
estan preparats, però, de la mateixa ma-
nera que els sanitaris han d’aprendre so-
bre epidèmies moltes coses que no sa-
bien i molts treballadors que no havien
fet teletreball s’han vist obligats a fer-ne,
els mestres també s’han d’actualitzar.
No és tan complicat, perquè els principis
pedagògics són els mateixos.

Quines són les principals recomana-
cions que feu als mestres?
El principi fonamental de l’ensenyament
no presencial és que no hi pot haver im-
provisació. S’ha de dedicar un temps in-
evitable a la preparació i aleshores utilit-
zar els recursos de la tecnologia per fer
coses. L’avantatge és que ara això es pot
fer de forma immediata, per videoconfe-
rència, que és una cosa que els nanos fan
amb el mòbil constantment.

La figura del mestre deu canviar molt en
l’ensenyament a distància.
S’ha de convertir, bàsicament, en una
persona que organitza els recursos per
facilitar l’aprenentatge. Potser la gran di-
ferència és la convivència, que fa que el

mestre forçosament sigui un model de
comportament. Aquest aspecte queda
una mica més diluït. Els mestres han de
potenciar la part més didàctica, més or-
ganitzativa i més motivadora.

Deu ser difícil adaptar-se a aquesta nova
manera de fer.
Sí, però també depèn dels hàbits i el ti-
pus d’ensenyament que fan a l’escola. Si
a l’escola han fet un ensenyament molt
dependencial, en què el mestre està molt
a sobre i fomenta poc la iniciativa de
l’alumne, hi ha més dificultats. El paper
de l’alumne també canvia i la iniciativa
personal, l’autodisciplina, la capacitat de
superar els reptes que es plantegen, la
perseverança... són valors molt impor-
tants. Passa el mateix amb el teletreball.
Algunes de les característiques que es
demanen als pares que ara fan teletre-
ball són les que es demanen als alumnes.

Els anem preparant.
Les escoles han de fomentar la iniciativa
personal. S’ha d’anar molt amb compte
perquè hi ha una espècie de mitificació
dels projectes i del treball en grup. Hem
d’aprendre i necessitem aprendre al cos-
tat dels altres, però cadascú aprèn sol.

Les circumstàncies actuals són una
oportunitat per fomentar la innovació
educativa?
A què diem innovació? Hi ha innovació
perquè l’ensenyament bàsic, almenys a
Catalunya i arreu, no era a distància.

Vull dir que obliga a repensar coses.
Sobretot obliga a organitzar, sistematit-
zar, triar... Aquí no val qualsevol cosa
perquè, a més, quan es fa ensenyament
no presencial i s’envien i es pengen coses
es fa pública la imatge del centre i del
mestre. Queda allà.

I ho poden veure els pares.
Tu tanques la porta de l’aula i el que pas-
sa allà ha estat, moltes vegades, una cai-
xa negra. Ara tot és transparent i els pa-
res ho poden veure, fer-se responsables i
també conscients de l’ensenyament que
fa l’escola. Aquells centres que amb res-
ponsabilitat, sense exagerar, no fent co-
ses avorrides, posaven els deures que do-
naven la possibilitat als alumnes que
aprenguessin algunes coses fora de l’au-
la, això ho tenen molt més interioritzat.

La majoria de centres, pocs o molts, en
posen, de deures.
I està bé mentre no siguin purament re-
petitius. No té cap sentit posar una divi-
sió llarga.

Els pares es veuen obligats a implicar-se
més en els estudis dels fills?
Sí, excepte en els casos que els alumnes
tinguin molta iniciativa personal i no ho
necessitin. Els pares s’hi han d’implicar
més i els docents que practiquen un en-
senyament no presencial han de comu-
nicar-se amb els pares. Com més petits
siguin els nanos, més. S’ha de fer que els
pares siguin còmplices del procés.

Els pares no tenen el mateix capital cul-
tural i econòmic, i l’ensenyament virtual
pot fomentar les desigualtats.
Sí, però les desigualtat també hi són en
l’ensenyament presencial.

Queden més diluïdes, suposo.
És cert. Per tant, per evitar les desigual-
tats s’han de prendre mesures especials
segons la font d’aquestes desigualtats.
Potser en algun cas hi ha alumnes que no
tenen ordinador, en d’altres no tenen wi-
fi. Potser, tal vegada, s’ha de suggerir als
pares que busquin un lloc on hi hagi wifi
o potser les escoles que no obrin per a
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“No es pot
supeditar
l’aprenentatge a
l’horari d’aula”
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