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Jaume Sarramona va ser
un dels pioners de
l’ensenyament a distància,
als anys setanta del segle
passat, quan l’educació no
presencial es basava,
sobretot, en els materials
que s’enviaven per
correspondència. La
pandèmia del coronavirus
ha obligat els centres
educatius a recórrer a
aquest tipus
d’ensenyament de forma,
de vegades substitutòria
del presencial i, de
vegades, complementària.
Sarramona, tot i estar
jubilat, ha volgut contribuir
a facilitar la tasca dels
mestres en aquestes
circumstàncies
extraordinàries amb el
llibre La enseñanza no
presencial en la
educación básica. Guía
práctica para maestros y
profesores, de l’Editorial
Horsori, en què es donen
pautes als docents per
aprofitar els avantatges de
l’ensenyament no
presencial, amb una bona
mostra d’exemples reals
de tasques didàctiques.

Un pioner
tothom quan les circumstàncies sanità-
ries són adverses, les hem d’obrir per a
alguns alumnes. És evident que l’escola
ha d’atendre els alumnes amb més difi-
cultats i s’han de posar les solucions. El
que no és una solució és que per evitar
les desigualtats no fem res.

Llavors hi perd tothom.
Exacte. Primer perquè si no fem res, les
famílies responsables ja s’espavilaran. És
el mateix que passa durant les vacances
d’estiu. Les famílies conscients saben
que tres mesos sense fer res sistemàtic
d’aprenentatge, o de repassar el que han
fet durant el curs és un desastre. Si es co-
mença el curs sense que els alumnes ha-
gin fet res de tipus escolar que signifiqui
actualitzar els coneixements i els hàbits
que tenien, necessiten gairebé un tri-
mestre per posar-se al dia. Les dificultats
hi són. En algun cas seran tecnològiques,
potser cada vegada menys, perquè les es-
tadístiques de la quantitat de mòbils que
tenen els alumnes fan esfereir. A partir
dels deu anys, tres de cada quatre en te-
nen un de personal.

En l’ensenyament a distància també deu
canviar la forma d’avaluar.
La forma d’avaluar no ha de canviar ex-
cepte pel fet que cal garantir que és
l’alumne qui fa la feina.

Això és difícil de saber de vegades.
S’han de posar unes activitats en què
l’alumne necessiti demostrar que en sap
i que ha après, d’una forma més persona-
litzada.

Hi ha el factor Google.
Hi ha programes que detecten el plagi.
Un docent pot demanar que es pregunti
als avis els seus antecedents i el tipus
d’alimentació que duien i que comparin

les calories amb el dinar que va fer
l’alumne ahir. Això no es pot copiar.
Hi ha molts recursos per fer activitats
d’avaluació que demostren que l’alumne
ha après sense necessitat d’estar pen-
dent de si l’alumne copia. Hi ha molts
recursos, sobretot quan l’avaluació és
una aplicació contextualitzada del co-
neixement.

L’ensenyament no presencial té el pro-
blema de la manca de socialització. Quin
impacte té en els infants?
L’escola es justifica que continuï sent
obligatòria perquè socialitza i perquè és
una institució que prepara per ser ciuta-
dà. Per tant, prescindir d’aquesta relació
directa i del paper dels iguals només es
pot fer si hi ha una emergència. Em pre-
gunto per què vam tenir les escoles tan-
cades sis mesos. En altres països van di-
vidir els grups. Uns hi anaven dilluns i di-
mecres i els altres, dimarts i dijous. Fe-
ien un dia a casa i l’altre a l’escola.

De tota manera, la manera de treballar
d’ara de les escoles, sense poder fer
grups, sense que el mestre es pugui
acostar gaire als alumnes, amb mascare-
ta... ho fa tot més difícil.
És evident, però els alumnes també es-
tan aprenent que en la nostra societat hi
ha moments difícils com els que han
d’afrontar ells i els seus pares. Si l’escola
és un aprenentatge per a la vida també
reflecteix les situacions que hi ha a casa,
al carrer i en la vida. Podem afegir que la
socialització, que és tan important, tam-
bé té lloc fora de l’escola. Els alumnes, i
especialment els adolescents, s’estan so-
cialitzant més a través del mòbil que
amb la conversa directa, un argument
per no tancar les escoles.

Quan s’acabi la pandèmia hem de conju-

gar l’educació presencial amb la no pre-
sencial?
Jo crec que de coses no presencials se
n’haurien de fer sempre. No es pot supe-
ditar la capacitat d’aprenentatge a l’ho-
rari d’aula. Avui dia això no té sentit. De
la mateixa manera que el teletreball ha
arribat per quedar-se perquè evita des-
plaçaments, contaminació, costos, afa-
voreix l’adaptació a la vida familiar,
etc..., els alumnes, que són capaços de
comunicar-se constantment amb el telè-
fon, per què no poden aprendre per al-
tres mitjans? Quin sentit té que el mes-
tre faci una prèdica de tres quarts d’hora
d’un contingut que es pot trobar en un
vídeo, en un programa, o fent una visita
virtual en un museu? No podem prescin-
dir d’això a les aules.

Què us sembla com s’ha fet la reobertu-
ra de les escoles?
Ja començo a sentir qui diu que les aules
són segures i qui diu que s’han de tancar.
No hauríem de trobar una solució inter-
mèdia? També es deia que s’havia de do-
blar el nombre de professors, però això
no s’improvisa. No es tracta de buscar un
pastor més per portar un ramat d’ove-
lles. Entre tenir-ho tot tancat o tenir-ho
tot obert, crec que podríem reduir els
grups i combinar un ensenyament no
presencial amb l’ensenyament presen-
cial, tenir grups reduïts, mantenir les
distàncies, i anar a escola en dies alterns.
A veure si d’aquesta desgràcia en traiem
conseqüències positives. Si se’ls motiva,
els alumnes poden estudiar i aprendre
pel seu compte sense anar sempre aga-
fats de la mà. La vida també et demana
que tinguis iniciativa. Ens hem de prepa-
rar per a un món on la tecnologia està
present arreu. Els recursos tecnològics
no serveixen només per fer petar la xer-
rada, sinó per aprendre. ■

Jaume Sarramona, a casa seva
■ ORIOL DURAN

Quin sentit té que el
mestre faci una prèdica de
tres quarts d’hora d’un
contingut que es pot
trobar en un vídeo?

❝

❝Els alumnes estan
aprenent que hi ha
moments difícils com els
que han d’afrontar ells i els
seus pares


