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RESUM

L’educació en el món rural té un conjunt d’especificitats que cal tenir en compte. L’article pretén 
fer una anàlisi de la situació actual a Catalunya partint de les veus de les persones protagonistes 
d’arreu del país. El discurs es vehicula a partir dels set reptes d’un estudi recent de l’Observatori 
d’Educació Rural de Catalunya amb què, escoltant les comunitats educatives i locals contrasta-
des amb els estudis d’escola rural actuals, es vehiculen propostes de futur. És necessari, però, 
acudir, considerar i partir de la història recent. Es revisen primer les conclusions educatives del 
Congrés del Món Rural de Catalunya del 2006. Es tenen en compte aquells aspectes invariables 
que l’escola rural catalana ha sabut anar creant, sobretot a partir dels anys 80, i que tenen un 
encaix natural en qualsevol proposta educativa de futur. La mateixa realitat i les dinàmiques de 
l’escola rural han fet que apareguin en el debat dos grans dilemes de futur que ens permetran 
orientar els reptes. Aquesta orientació s’ha de complementar amb les darreres aportacions de la 
recerca i la innovació educatives. Tot plegat, ens permet anar generant un híbrid d’idees, reflexi-
ons i propostes que ens portin a definir què suposa educar-se i aprendre a l’escola rural d’avui.

Paraules clau: educació rural, escola rural, zona escolar rural (ZER), poble educador, poble de l’aprenentatge, perso-
nalització educativa, personalització de l’aprenentatge, competències bàsiques, competències clau, reptes, Observatori 
d’Educació Rural de Catalunya (OBERC), Secretariat d’Escola Rural de Catalunya (SERC), Grup Interuniversitari per a 
l’Escola Rural (GIER).
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RESUMEN

La educación en el mundo rural tiene un conjunto de especifici-
dades que deben tenerse en cuenta. El artículo pretende hacer 
un análisis de la situación actual en Cataluña partiendo de la opi-
nión de personas protagonistas de todos los territorios del país. 
El discurso se vincula a partir de siete retos de un estudio reciente 
del Observatorio de la Educación Rural de Cataluña, que, escuc-
hando a las comunidades educativas y locales, contrastadas con 
estudios sobre la escuela rural actuales, vehiculan propuestas de 
futuro. Es necesario considerar y partir de la historia reciente. Se 
revisan primero las conclusiones educativas del Congreso del 
Mundo Rural de Catalunya de 2006. Se tienen en cuenta aquellos 
aspectos invariables que la escuela rural catalana ha sabido crear, 
sobre todo a partir de los años 80, y que tienen un encaje natural 
en cualquier propuesta educativa de futuro. La misma realidad y 
las dinámicas de la escuela rural han hecho que aparezcan en el 
debate dos grandes dilemas de futuro que nos permitirán orien-
tar los retos. Esta orientación se tiene que complementar con las 
últimas aportaciones de la investigación e innovación educativa. 
Todo en conjunto nos permite ir generando un híbrido de ideas, 
reflexiones y propuestas que nos lleve a definir qué supone edu-
carse y aprender en la escuela rural de hoy.

Palabras clave: educación rural, escuela rural, zona escolar rural (ZER), pueblo 
educador, pueblo de aprendizaje, personalización educativa, personalitzación de 
aprendizaje, competéncias básicas, competencias clave, retos, Observatorio de 
la Educación Rural de Cataluña (OBERC), Secretariado de la Escuela Rural de 
Cataluña (SERC), Grupo Interuniversitario para la Escuela Rural (GIER).

SUMMARY

Education in rural areas has a set of specifications that should 
be considered. This article aims to make an analysis of the 
current situation in Catalonia based on testimonial voices from 
all over the country. The article is based on the seven challen-
ges of a recent study carried out by the Observatory of Rural 
Education. It listened to educational and local communities 
and compared its findings with studies of rural school aims 
to come up with proposals for the future. It is necessary to 
bear in mind recent history. Firstly, the conclusions of the first 
Conference of Rural Areas of Catalonia 2006 are reviewed. We 
consider those invariable aspects that the Catalan rural school 
has succeeded in creating, especially from the 80s onwards, 
and that fit naturally into any educational propositions for the 
future. The same reality and the dynamics of rural schools have 
meant that two major dilemmas have appeared in the debate 
that will allow us to orientate the challenges. This orientation 
needs to be supplemented with the latest contributions of edu-
cational research and development. All this allows us to create 
a hybrid of ideas, reflections and proposals which help us to 
define what it means to educate and learn in a rural school.

Key words: Rural education, rural school, rural school area, educational villa-
ge, town of learning, personalization, customization of educational learning, 
basic skills, key skills, challenges, Observatory of Rural Education of Catalo-
nia ( OBERC), Secretariat of Rural School of Catalonia (SERC), Interuniversity 
group for the Rural School (GIER).
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Haver-te educat en una escola rural, en un entorn rural, fa 
que puguis disposar d’experiència, de fet, de multitud d’ex-
periències que t’ajuden a la comprensió des d’una perspec-
tiva més vivencial i la reflexió indubtablement que et remet 
a situacions viscudes. Unes vivències que s’han de contex-
tualitzar perquè els temps han canviat de manera extraordi-
nària. Haver treballat més tard de mestre a l’escola rural fa 
que hagis pogut apreciar, també des de la realitat, aquests 
canvis des d’una perspectiva i un context totalment diferents. 
Haver format part del moviment d’escola rural, a través de 
la renovació pedagògica, en el Secretariat d’Escola Rural de 
Catalunya (SERC) i en l’Observatori d’Educació Rural de Ca-
talunya (OBERC) m’ha permès tenir una perspectiva holística 

de l’escola rural quant a país, amb mirades cap a l’Estat i 
altres països. Aquesta multimirada experiencial i de conei-
xement m’ha fet arribar a la conclusió que no podem parlar 
d’escola rural, sinó d’escoles rurals; de la mateixa manera 
que hem de fer amb les urbanes, la diversitat és una de les 
principals característiques que no podem obviar. L’altra gran 
reflexió que crec que val la pena posar sobre la taula és que 
l’educació rural ha tingut unes característiques específiques 
que li han donat un valor específic i que són uns invariables 
que, malgrat el pas de temps i les tendències pedagògiques, 
s’haurien de preservar, perquè és una funció ecològica que 
l’escola rural hauria de tenir en els seus fonaments, que al-
hora és la que li dóna més identitat.

Una mirada al passat immediat
El meus inicis més formals i regulars amb el moviment d’es-
cola rural de Catalunya coincideixen amb el procés de refle-
xió i debat engegat pel Congrés del Món Rural de Catalunya 
al voltant del 2006 (DA, 2006:1-10). El SERC i el GIER van 
tenir un paper destacat en la vertebració del debat educatiu 
del congrés. Penso que és interessant rellegir les seves prin-
cipals conclusions per poder fer una anàlisi de la realitat amb 
intencionalitat prospectiva. Van tenir el valor de poder fer més 
transversals les reflexions i les propostes de mestres i univer-
sitaris, i hi va haver una participació d’agents de la comunitat 
educativa i local de pobles d’arreu de Catalunya.

En el text apareix de bon principi una idea que avui s’ha fet 
encara més central en el món educatiu: fer el salt qualitatiu 
i obrir el fet educatiu més enllà de les activitats i de l’entorn 
escolar. D’aquesta manera, es començava a parlar de poble 
educador com a nou concepte de ciutadania i d’educació, 
un projecte col·lectiu que es veia com una opció política. Es 
considerava la zona escolar rural com a eix vertebrador del 

territori amb la possibilitat de compartir i dinamitzar recursos 
més enllà de l’àmbit escolar, es reivindicava la figura del tècnic 
educador rural, una autonomia responsable, entenent que qui 
millor coneix la necessitat del territori és la gent que hi viu, 
i l’administració hauria de tenir una escolta activa d’aquesta 
realitat de base.
Aquest enfocament educatiu apareixia en un context que es 
considerava canviant en el món rural. Hem de tenir en compte 
que vivíem moments de gran flux migratori cap al nostre país, 
i això també es reflectia en l’àmbit rural. Es feia èmfasi en la 
necessitat de plans, accions i professionals per a l’acollida de 
les famílies nouvingudes als pobles.

En aquest context, hi havia un clar posicionament de l’escola 
rural com a escola inclusiva. S’hi considerava, per definició, 
per la diversitat de l’alumnat, per les diferències de procedèn-
cies del moment, per la multiplicitat d’estils d’aprenentatge 
dels infants, per la seva voluntat i necessitat de formar en l’au-
tonomia, la cooperació, la convivència...

Una mirada retrospectiva
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En aquest marc social i educatiu, es va treballar al voltant de 
l’itinerari educatiu de les persones del món rural. Seguint la 
lògica educativa superadora de l’etapa escolar, es fa referència 
a l’educació al llarg de la vida. Es defineix una primera etapa de 
0 a 12 anys. És remarcable el valor que es dóna a l’educació 
infantil de 0-3 anys, que considera que ha d’estar físicament 
i pedagògicament interaccionada amb l’escola. Es parla de la 
necessitat i les dificultat per mantenir alguns serveis escolars, 
com el menjador, l’acollida i les activitats. En l’ensenyament 
secundari, hi ha una clara demanda a acostar-lo al màxim al 
poble, a la filosofia de l’escola rural, hi ha un reclam de creació 
de centres d’ensenyament secundari fins als 16 anys que es 
puguin adaptar i vincular a la realitat específica de cada terri-

tori. En l’ensenyament postobligatori, i al llarg de la vida, apa-
reixen les dificultats que es poden generar als pobles quant als 
recursos, ja que el desplaçament és obligatori, i molts cops, la 
residència. Aquest fet pot generar desigualtats envers la po-
blació del món urbà. Es remarca que calen serveis culturals i 
d’accés tecnològic a cada poble, i s’apunta que hi podria haver 
una xarxa per a la formació permanent semblant a l’escolar 
mancomunada entre els pobles.

En tot el document es fa palès que cal buscar solucions a la di-
versitat del territori, i aquí una frase ho expressa perfectament: 
“Cal imaginació i inventiva per legislar i gestionar, adaptant i 
flexibilitzant.” (DA, 2006: 6)

Una mirada al passat mediat
En el passat immediat, tal com s’ha expressat des de l’entra-
da al nou mil·lenni, veiem que segueix la tendència del darrer 
quart del segle XX. L’escola rural apareix progressivament com 
a model d’èxit educatiu i té reconeixement comunitari, profes-
sional i de les administracions educatives. Aquest valor intern 
i extern va en paral·lel al que també es va donant al món rural, 
en general, un valor que en ocasions des de l’urbà té un punt 
de bucòlic. El qualificatiu de rural s’associa amb la tranquil·li-
tat, el temps, el paisatge..., que es contraposa als estils de vida 
urbans, molt menys humanitzats. També el fet que cada cop 
més vagi apareixen una certa consciència ecològica a la pobla-
ció que posi en valor el producte de proximitat i les formes de 
vida més sanes. Tot plegat, es contraposa amb una situació 
d’antuvi molt dura per al món rural i per a la seva escola.

Les dècades dels anys 50 i 60 del segle passat van ser mo-
ments d’èxode del món rural. La feina, el progrés i la cultura 
eren a les ciutats. La marxa física dels pobles també fa que 
se’n vagi el prestigi, i tot allò relacionat amb la ruralitat es veu 
antiquat, 

fins i tot genera vergonya. L’escola no se’n salva, d’aquest èxo-
de, i s’instaura el model de concentracions escolars. Implica 
traure físicament els infants del poble i agrupar-los en centres 
graduats. Un paradigma del que en el món educatiu s’ha ano-
menat fordisme, una organització escolar idèntica al sistema 
de producció d’una fàbrica. L’infant, com la matèria primera, 
entra a la cadena i va passant de nivell a nivell, d’acord amb 
la seva edat, de manera que quan arriba al final, es gradua i 
està acabat com el producte manufacturat. Aquest model re-
quereix d’un currículum centralitzat i un sistema educatiu que 
vertebri molt bé què s’ha de fer a cada nivell, i aquí el paper del 
mestre és eminentment aplicador d’allò que se li mana a tra-
vés normalment del llibre de text. El sistema escolar entès així 
necessita de gran uniformitat i rigidesa. Ken Robinson (2011), 
elabora un vídeo que ha estat altament difós per la xarxa en 
què analitza críticament les reformes de l’educació pública que 
estan fent tots els països. Considera que s’està practicant un 
model educatiu que prové de la Revolució Industrial i de la 
cultura intel·lectual de la Il·lustració. No el considera adequat 
per a l’educació d’un segle XXI caracteritzat pel canvi.
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Ken Robinson ens fa visibles algunes de les contradiccions 
generals dels sistemes educatius davant el repte de vertebrar 
l’educació pública en ple segle XXI. Recollint el sentit del seu 
discurs, podem situar dos grans dilemes en els quals es troba 
l’escola rural en aquests moments:

L’aplicació d’un currículum competencial. Suposa veu-
re cap on va l’aposta a tots nivells del sistema educatiu, 
per l’heterogeneïtat o per l’homogeneïtzació. S’apro-
fundeix en l’aula multinivell inclusiva o es continua ten-
dint a la graduació?

L’exercici de l’autonomia pedagògica, organitzativa i 
econòmica. Suposa veure cap on va el model de centre 
educatiu rural, cap a la uniformitat o cap a la diver-
sificació. S’aprofundirà en un model flexible de zona 
escolar rural que permeti mancomunar a partir d’un 
projecte comú i mantenint l’entitat de cada escola o es 
tendirà a un centre més estandarditzat?

 

Les invariables de l’escola rural: una escola 
minoritària i minimalista
Boix i Domingo (2018:15), en un monogràfic recent sobre 
l’escola rural des d’una mirada intercontinental, troben un 
denominador comú a escala internacional: “S’entén per es-
cola rural un centre educatiu ubicat en un petit municipi i 
format per aules multigrau, és a dir, infants de diferents edats 
a la mateixa aula.”

L’escola rural ha estat minoritària, i cal tenir en compte que, 
si ens fixem en les dades de Catalunya, un 70% de la pobla-
ció viu en un 30% de territori i el 30% restant ocupa el 70% 
de país. El món rural ocupa molt espai, viu disgregat i té la 
responsabilitat de bona part del país. 

En l’article abans citat, es percep com, tot i ser un model 
minoritari a escala internacional i local, té un gran valor per 
a les seves comunitats i àmbits territorials, entrarem en el 
minimalisme. El fet de ser minoritari sol portar oblits i, en 
ocasions, atencions per part dels governants. Els càlculs 
electorals, la llunyania, la falta de coneixement de les realitats 
diferencials... fan que mundialment es llegeixi entre línies la 
necessitat de més sensibilitat des del respecte a les singula-
ritats de cada realitat.

Aquest minimalisme de l’escola rural, situat en l’escola rural 
catalana, considero que l’han procurat tres característiques 
en què ha tingut una gran incidència el moviment de mestres 
rurals a partir dels anys 80:

La mateixa caracterització que n’ha fet el SERC com 
a escola de les tres P: pública, o sigui, l’escola de tot-
hom; petita i de poble, amb aquesta identitat amb el 
món rural.

Una escola de proximitat a les persones, molt possible 
per les seves dimensions, però en què cal molt més, 
una escola que permeti la consideració de l’altre, dels 
altres.

Una escola inquieta, innovadora, amb un compromís 
de millora qualitativa constant.
Aquests tres trets s’associen a una sèrie de valors que 
donen consistència i sentit a l’educació que es vol en 
els territoris rurals:

El valor de les persones: la proximitat amb tothom, les 
relacions, les emocions en un context d’aprenentatge i 
en un clima convivencialment obert i amable.

El valor de la riquesa de la diversitat: l’aula, l’escola, 
s’obre a la diversitat d’edats, cultures, realitats famili-
ars, capacitats, habilitats i interessos per fer possible el 
tractament personal.

El valor de l’entorn proper i global: l’interès per l’entorn 
social, natural i cultural més proper i, a hores d’ara, el 
global, perquè hi tenim accés. Cal conèixer-lo, enten-
dre’l per transformar-lo des d’una perspectiva partici-
pativa.

El valor de la comunitat: l’escola fa permeables les se-
ves parets i procura activitats i projectes que puguin 
ser participats per la comunitat.

Una mirada a les tendències educatives actuals
Els currículums per competències

L’enfocament del currículum per competències bàsiques o 
clau domina en molts sistemes educatius del món. En la dè-
cada dels noranta, apareix associat al món del treball en rela-
ció amb l’aplicació de coneixements, destreses i actituds en 
el desenvolupament d’una tasca professional, i s’incideix en 
la capacitat de donar resposta a problemes i actuar de ma-
nera flexible, autònoma i cooperativa en l’àmbit laboral. Pro-
gressivament, va anar guanyant terreny en tots els àmbits i 
nivells de l’educació formal. Els organismes internacionals, 
entre aquests la Comissió Europea, l’assumeixen en les seves 
directrius educatives. Situen el concepte de competència clau 
entesa com la que les persones han adquirit al llarg de la vida 
i les competències bàsiques com a contribució de l’educació 

Alguns dilemes del present mirant cap al futur
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formal per a la seva consecució, les més llarg recorregut. El 
concepte competència sempre va associat a la idea de forma-
ció, que va més enllà de l’escolar i se situa en el marc d’educa-
ció al llarg de la vida. 

No podem obviar que el concepte de competència neix en un 
context internacional de rendiment de comptes dels serveis 
públics, en general, i de l’educació, en particular. Als mitjans 
de comunicació és habitual que es posin en el centre del debat 
els resultats dels informes PISA o de les proves estandarditza-
des. El debat formatiu hauria d’anar molt més enllà.

El currículum per competències pot ser considerat com una 
evolució de capacitats que molts països van introduir les dar-
reres dècades del segle XX —al nostre país, clarament a tra-
vés de la LOGSE. Implica un aprofundiment, la introducció de 
matisos, afegir-hi complexitat. Permet identificar, seleccionar i 
caracteritzar els aprenentatges que ha d’adquirir l’alumnat i, en 
conseqüència, els ensenyaments que hem de dispensar.

Les competències bàsiques impliquen mobilització, activació dels 
nostres coneixements més rellevants per afrontar situacions i 
problemes en diferents àmbits vitals, professionals i acadèmics, 

alhora que ens permeten comprendre el món en què vivim.
El concepte competència implica un element ja apuntat per 
l’aprenentatge significatiu, la necessitat de funcionalitat dels 
aprenentatges i també la necessitat d’integrar diferents tipus 
de sabers (cognitius, emocionals, de procés, valors, acti-
tuds...) i afrontar-los des de les diferents àrees del coneixe-
ment. Necessita una contextualització en la situació concreta 
en què s’aplica, el seu assoliment permet la transferència a 
altres contextos, tenint en compte la complexitat que implica 
aquest procés, ja que cada pràctica sociocultural té variables 
específiques. Finalment, té una clara intencionalitat de contri-
buir a l’autonomia de l’aprenentatge en el marc de l’educació 
al llarg de la vida.

Al nostre país, les darreres lleis educatives s’han fet seguint aques-
tes directrius: LOE i LOMCE a escala estatal i LEC a Catalunya.

La personalització educativa, la personalització 
dels aprenentatges

En el pensament i en el discurs pedagògic actual, la personalitza-
ció ocupa un lloc destacat, fruit de la recerca educativa que s’està 
fent en aquesta línia i les experiències d’innovació que es desen-

Informe: L’école de demain. Quel avenir per nous écoles? (OCDE, 2001)



Educar, educar-nos, educar-se al món rural d’avui. Mirades, dilemes i reptes.

Pe
rs

on
es

 i 
ac

tiv
ita

t e
co

nò
m

ic
a 

128

La millor manera de conèixer la realitat de l’escola rural cata-
lana actual és mirant i escoltant les escoles rurals catalanes 
a través dels seus agents educatius i comunitaris. Per això, 
he tingut el plaer de formar part d’un procés participatiu que 
aquests darrers anys ha volgut fer aquest exercici a través de 
l’OBERC (DA, 2017:5-10).

El procés d’escolta activa i d’anàlisi de la recerca educativa 
en el camp de l’escola rural ens va portar a determinar set 
reptes d’escola rural catalana d’avui, entenent un repte com 
una qüestió complexa que quan es planteja pot semblar que 
té una resposta binària i senzilla, però que quan entres en la 
seva reflexió i contrast s’hi veuen la gran quantitat i qualitat de 
matisos que conté i la diversitat d’aplicacions en un món rural 
català divers.

La naturalesa complexa dels reptes fa que hagi de recomanar a 
la lectora o lector que faci una lectura atenta del document ori-
ginal, ja que en el plantejament i treball hi ha la lògica i el sentit 

de la feina feta, la recollida de les veus plurals i diverses de la 
comunitat educativa i rural i el contrast amb les aportacions 
del món acadèmic. M’agradaria, en aquest punt, mirar d’in-
cloure algunes reflexions personals fruit del creuament entre 
els reptes amb els dos dilemes descrits a l’inici de l’apartat 2 i 
les aportacions de les mirades i tendències educatives actuals.

Un currículum contextualitzat
Els darrers anys hi ha hagut canvis importants en la vida als 
pobles. La globalització i els seus efectes en comunicació hu-
mana, les crisis de la darrera dècada i les dinàmiques actuals 
de les comunitats rurals han tingut incidència en la vida, el 
món laboral i relacional als pobles. Aquest seguit de factors 
poden incidir, i de fet, segons les sensacions majoritàries de 
les persones participants, ho fan en la identitat i el mateix con-
cepte de ruralitat.

Els reptes de l’escola rural catalana d’avui

volupen en diferents centres educatius (DA, 2018:43-76). Al nos-
tre país, les darreres lleis educatives s’han fet seguint aquestes 
directrius: LOE i LOMCE a escala estatal i LEC a Catalunya.

“La personalització és la línia educativa que basteix l’apre-
nentatge partint de la diversitat de capacitats cognitives, 
emocionals i creatives de la persona, i del seu propi i par-
ticular procés d’aprenentatge —desenvolupat en diversos 
escenaris on viu i s’educa. La finalitat és que assoleixi les 
competències i els coneixements bàsics, desenvolupi al 
màxim les seves capacitats i pugui exercir plenament la 
ciutadania.” (DA, 2018:14)

Aquesta línia educativa, centrada en l’infant o l’alumnat, enllaça 
amb la pedagogia de l’escola nova de principis del segle XX i 
té un element rellevant que supera el concepte d’atenció a la 
diversitat. En aquest cas, la referència rau en el contingut d’apre-
nentatge que s’ha d’adaptar a la diversitat d’alumnat. La perso-
nalització suposa que la referència sigui en la persona, en les 
seves capacitats, en els seus interessos, en l’itinerari personal 
d’aprenentatge, i té una vinculació amb la teoria d’intel·ligències 
múltiples de Gathner. Aquest canvi suposa necessàriament la 
necessitat de repensar els currículums escolars. S’ha d’evitar la 
sobrecàrrega. Cal fer una treball rigorós de detecció de les com-
petències i coneixements bàsics i imprescindibles per a tota la 
població en edat escolar, i deixar per al marc de personalització i 
de contextualització, en funció de la realitat educativa, els molts 
altres de desitjables que es poden determinar al centre educatiu. 
És un veritable exercici d’autonomia curricular.

La motivació d’aquesta mirada de l’aprenentatge és, en bona 
mesura, la mirada competencial descrita per l’impacte que han 
tingut i continuen tenint les tecnologies, Internet i els múltiples 
dispositius mòbils que utilitzem normalment. Tot plegat ha fet 
que ens trobem davant una nova ecologia de l’aprenentatge 
humà que ens fa repensar què, quan, com, on, amb qui i per 

què aprenen Coll (2018:7) indica les raons per les quals és 
important avançar cap a la personalització de l’aprenentatge 
escolar:

• Les persones avui tenim multiplicitat de contextos d’acti-
vitat que ens ofereixen oportunitats i recursos per apren-
dre.

• La possibilitat de dissociar els aprenentatges d’un entorn 
físic o institucional (escola, família, entorn cultural...) mit-
jançant els dispositius mòbils pot transitar entre contex-
tos tenint en compte els recursos i les oportunitats forma-
tives que ofereixen.

• La digitalització de la informació possibilita utilitzar di-
versos llenguatges i formats simultàniament o succes-
sivament. Permet comunicar, representar o simular fets, 
fenòmens o situacions.

L’educació a temps complet. Educació 360

Aquesta mirada educativa que dóna valor als diferents esce-
naris en què vivim i on ens eduquem fa que hàgim de fer una 
mirada més global a l’aprenentatge en el marc d’aquesta nova 
ecologia. En aquest sentit, ha aparegut recentment una iniciati-
va de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de 
Catalunya, la Fundació Jaume Bofill i la Diputació de Barcelona 
que hi incideix plenament: l’educació a temps complet, el pro-
jecte Educació 360. 

Es pretén que tothom tingui les millors oportunitats educa-
tives en tots els temps i espais de la seva vida. Es vol con-
nectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu 
i no lectiu. Cada infant i cada jove han de construir el seu 
propi itinerari vital amb equitat i sense exclusions. S’eviden-
cia que el paper equitatiu que havia fet l’educació escolar 
resulta insuficient en aquest marc d’aprenentatge actual. Cal 
prendre’n nota.
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Els estudis en el camp de l’escola rural aconsellen que el currí-
culum oficial tingui flexibilitat suficient per contextualitzar-se, 
incorporar els sabers locals i donar cabuda a projectes vin-
culats amb la reconstrucció identitària dels espais rurals i la 
promoció de la ruralitat.

La idea de fons és veure si l’escola té relació amb l’entorn pro-
per, perquè l’alumnat hi ha de tenir una vinculació, l’ha de poder 
viure. Aquesta idea genèrica podríem dir que seria extrapolable 
a qualsevol entorn, però en el cas del món rural té una especial 
rellevància. Abans hem fet referència a la quantitat i la qualitat 
de territori que abasta el món rural, i també a la importància 
que té per al conjunt del país. Crear una identificació amb el 
territori fa que les persones hi visquem a gust i hi tinguem 
expectatives per al present i per al futur. Molt sovint ha passat 
que el futur el veiem en un 
altre indret amb més opor-
tunitats laborals, socials, 
culturals, econòmiques i 
vitals. Les polítiques que 
cerquen una equitat terri-
torial haurien de permetre 
que les persones tingues-
sin i percebessin aquestes 
oportunitats i que, en tot 
cas, la llibertat o el propi 
itinerari personal fossin el 
que et permetés triar, no la 
manca de mitjans de vida 
o de desenvolupament. 
L’afirmació molt sovint 
escoltada que la vida d’un 
poble té molt a veure amb 
l’existència d’escola és tota 
una evidència.

La qüestió és veure quina 
escola es necessita avui 
i de cara al futur. I penso 
que per arribar al fons ens 
haurem de remetre als dos dilemes plantejats, i més concreta-
ment al primer, el que anomenàvem l’aplicació d’un currículum 
competencial per veure si la tendència és per l’heterogeneïtat 
o per l’homogeneïtzació. Aquest sentit ens hauria de perme-
tre analitzar el currículum oficial des del seu plantejament i 
posada en pràctica. Així doncs, en el disseny, desenvolupa-
ment i avaluació, ¿conté prou flexibilitat i possibilitat de con-
textualització al món rural? ¿La seva concreció en projectes 
educatius de zona i d’escola té en compte aquesta dimensió 
territorialitzadora? ¿Ho contemplen la planificació, el disseny 
de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i l’ús de recursos 
didàctics?

Les tres preguntes del repte ens portarien a la necessitat d’una 
recerca profunda sobre el tema. La dimensió territorial des de la 
pràctica s’ha anat incorporant, segurament de manera molt desi-
gual i en alguns aspectes concrets, en funció de les escoles, per-
què en el fons té molt a veure amb el plantejament pedagògic del 
centre i la sensibilitat del claustre de mestres. Caldria que es ge-
nerés aquesta mirada a l’entorn proper d’una manera sistemàtica i 
intencional. L’invariant del valor al món local i global així ho apunta.

En la comprensió d’aquest repte, ens pot ajudar la mirada 
als currículums competencials. I potser també fer un exer-
cici que en l’àmbit educatiu encara ens costa: passar de la 
lògica dels continguts a la lògica de les competències i d’una 
lògica del coneixement lineal a una de coneixement en xarxa. 
Estem massa acostumats a pensar l’escola i el fet educatiu 
des dels continguts d’aprenentatge. Pensar en les compe-
tències que volem desenvolupar en el nostre alumnat fa que 
els coneixements tinguin un paper diferent, no vol dir que no 
tinguin valor, sinó que en tenen un altre, atès que les àrees 
del coneixement són les eines que ens permeten assolir la 
competència. Els continguts perden el valor d’antuvi de tenir 
una lògica per si mateixos, plantejats de manera lineal, so-
vint poc contextualitzats. Només hem de pensar en les dinà-
miques d’aula que parteixen de materials homogenis, sovint 

els llibres de text, que són 
l’únic recurs i l’única lògi-
ca didàctica en uns temps 
escolars segmentats per 
matèries desconnexes. És 
el paradigma de l’homo-
geneïtat que comentàvem.

El pas a l’heterogeneïtat, a 
fer una educació, a crear 
unes experiències d’apre-
nentatge que tendeixin 
més a la lògica compe-
tencial, s’afavoreix amb 
el plantejament curricular, 
amb les dinàmiques de tre-
ball en equip del professo-
rat i amb la construcció de 
projectes educatius i en les 
metodologies d’aula que 
s’apliquin.

En referència al currí-
culum escolar, he apuntat 
anteriorment que si es vol 

que tendeixi a potenciar la personalització dels aprenentat-
ges i es vol contextualitzat se n’ha d’evitar la sobrecàrrega. 
Una bona detecció de les competències i els coneixements 
bàsics i imprescindibles per a tota la població, necessàries 
per viure en la societat actual i continuar aprenent, crec 
que seria molt bona. Aquest treball no el veig només des 
de l’àmbit de l’expertesa en les matèries, sinó que caldrà 
la participació social, econòmica, laboral, cultural... Potser 
ens hem de preguntar quins aprenentatges ens han estat re-
alment rellevants per a la vida a nosaltres mateixes i matei-
xos. Recomanem un estudi, realitzat per la Fundació Bofill 
fa uns anys, que relacionava currículum i ciutadania (Coll, 
2007:21-34).

El fet de donar espai a les competències i coneixements de-
sitjables ens obre la porta a la contextualització i personalit-
zació, però també fa una funció de fons que té molt a veure 
amb el model de sistema educatiu, dóna temps i confiança 
perquè els professionals i les comunitats educatives puguin 
fer una educació el màxim d’ajustada a les persones, l’entorn 
i el context en què ens eduquem i aprenem.
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La participació de l’escola en projectes comunitaris
Aquest segon repte té una especial relació amb l’anterior, i 
ambdós amb matisos d’altres ens poden anar dibuixant as-
pectes nuclears sobre el model educatiu de l’escola rural. Si 
volem contextualitzar el currículum, els aprenentatges, cal fer-
ho amb una vinculació estreta amb la comunitat. Si tornem 
als invariables, veiem que el valor de la comunitat ha estat i és 
una de les fortaleses en municipis de petites dimensions i, en 
ocasions, aïllats. Les escoles rurals han trobat aliances fermes 
amb el poble per poder fer activitats i projectes participats per 
la comunitat.

L’educació de la ciutadania és un dels pilars d’ara i abans. La 
democràcia, la participació, la implicació i el compromís en 
el desenvolupament de projectes comunitaris crea una pers-
pectiva vivencial i significativa que dóna molt sentit al procés 
educatiu dels infants, les seves famílies i la mateixa comunitat. 
L’escola ha tingut i ha de tenir un paper rellevant en aquest 
ecosistema educatiu.

En aquest sentit cal veure la consideració que es dóna a la 
infància. Se’ls pot donar veu i protagonisme en el disseny, 
desenvolupament i avaluació d’aquests projectes. Aquesta 
participació activa i compromesa genera sentit de pertinença i 
configura una identitat territorial.

El fet de poder trenar aquests projectes comunitaris ofereix 
un valor afegit a l’educació dels infants d’entorns rurals. Hem 
dit que hi ha evidències que cada cop aprenem més en altres 
escenaris educatius que no són l’estrictament escolar, i el fet 
de generar aquestes oportunitats crea coherència en els apre-
nentatges i l’escola pot treballar-ne la vinculació de dins i fora 
de l’escola. Les preguntes que val la pena que ens fem és: 
Quin sentit tenen per als diferents agents? Quins participen en 
el seu disseny, desenvolupament i avaluació? Com es realitza 
la presa de decisions? Quin valor educatiu i comunitari tenen?

Si l’escola assumeix la responsabilitat d’integrar en el seu pro-
jecte educatiu el desenvolupament de projectes comunitaris, 
estarà contribuint a la formació de ciutadans competents i 
compromesos en la necessitat de construir una societat glo-

bal integrada en el seu territori des d’una perspectiva crítica, 
constructiva i transformadora. S’estarà en la línia de promoció 
de l’educació a temps complet.

La multigraduació i el seu tractament a l’aula
El repte de la multigraduació s’emmarca en un dels aspectes 
més íntimament lligats a la naturalesa de l’escola rural. En els 
invariants, es definia com el valor de la riquesa de la diversitat 
com a aula que s’obre a la diversitat d’edats, cultures, realitats 
familiars, capacitats, habilitats i interessos. Les dimensions de 
l’aula i el plantejament pedagògic són idonis per afrontar la 
personalització dels aprenentatges i fer-ho de manera coope-
rativa, a més d’afavorir processos molt interessants de me-
tacognició dels aprenentatges.

La realitat és que la mestra i el mestre han de dominar un 
seguit d’estratègies didàctiques per gestionar la complexitat 
de les situacions que es produeixen a l’aula. Hem de tenir 
en compte que la configuració de l’aula varia cada any i, per 
tant, es troben amb aules molt diferents. La flexibilitat és una 
de les principals característiques, ja que no s’hi pot establir 
patrons constants. Cal variar l’organització de l’aula i de les 
activitats en funció de les situacions d’aprenentatge que es 
van generant. L’aula multigrau encaixa amb les metodologi-
es de treball d’enfocament globalitzat que s’aconsellen en el 
desenvolupament de les competències: l’aprenentatge basat 
en projectes, l’aprenentatge i servei, els centres d’interès, els 
projectes de treball i l’aprenentatge basat en problemes.

Aquesta potencialitat personalitzadora i competencial de 
l’aula multigrau no sempre és vista així a l’escola rural. Ja 
hem definit l’encaix perfecte en el model educatiu que se’ns 
proposa per al futur, però el pes de la tradició en el sistema, 
la percepció d’alguns mestres i d’alguns familiars... fan que 
quan ens trobem en una situació clau i que la decisió tendeixi 
a l’homogeneïtzació i no a l’heterogeneïtat. Quan una escola 
creix, com es fa l’agrupament de l’alumnat? Hi ha una ten-
dència a la graduació, a separar l’alumnat per edats? Quan 
una escola rural disposa de recursos humans addicionals i es 
permeten desdoblaments, es fa agrupant per edats? 



131Educar, educar-nos, educar-se al món rural d’avui. Mirades, dilemes i reptes.

Persones i activitat econòm
ica 

La complexitat de l’aula multigrau no es pot abordar sola-
ment des de l’escola, no és quelcom que es pugui fer només 
amb la bona voluntat de la mestra o del mestre, sinó tenir en 
compte una sèrie de consideracions que afecten tot el siste-
ma educatiu. En primer lloc, cal que hi hagi una aposta clara 
i inequívoca cap a aquest model d’escola rural; si és així, no 
s’haurien de plantejar els dubtes quan ens trobem en situaci-
ons com les descrites anteriorment. El segon aspecte que cal 
remarcar és la necessitat de disposar d’un currículum com-
petencial amb prou flexibilitat per delimitar les competències 
i coneixements desitjables, com ho hem apuntat més amunt. 
El tercer és la necessitat de formació inicial i permanent del 
professorat d’entorns rurals, que tractarem més endavant. El 
quart és la necessitat de temps de preparació per al docent, 
que suposa haver de treballar amb multiplicitat de materials 
didàctics, pensar a generar unes situacions riques d’apre-
nentatge i en processos d’avaluació formativa de l’alumnat. 
Tot plegat, requereix la necessitat de l’equip i el suport entre 
mestres. L’excessiva inestabilitat de plantilles no ho afavo-
reix. En aquest sentit, caldria una aposta ferma de l’adminis-
tració, dels professionals d’escola rural i de les comunitats 
educatives en la promoció d’aquest model pedagògic.

En aquests tres primers reptes se’ns comença a configurar el 
perfil de la mestra i el mestre d’escola rural. Quines compe-
tències professionals ha de desenvolupar? El projecte La for-
mació professional i les competències del mestre rural com a 
dinamitzador de la dimensió territorial de l’escola rural tot just 
ho està començant a treballar amb una mirada internacional, i 
els resultats ens ajudaran a ajustar millor el perfil professional 
i les seves necessitats de formació inicial i permanent.

La necessitat d’una formació específica de la 
mestra i del mestre d’escola rural
L’heterogeneïtat a què estem fent referència a l’escola i a l’au-
la rural hem vist que genera complexitat. En l’apartat anterior 
dèiem que no ho podíem deixar solament en les seves mans, 
sinó que cal una sensibilització conjunta i actuacions de dife-
rents agents del sistema.

Un element bàsic és el de la formació: la inicial, que el capacita 
per exercir la professió, i la permanent, que acompanya aquest 
exercici de manera que es pugui anar fent front als reptes di-
aris a l’aula, a l’escola i al poble, que pugui estar al dia de les 
innovacions i canvis educatius, que pugui créixer amb l’equip 
per generar una comunitat de pràctica.

El primer pas que cal tractar és el paper de les universitats en 
la formació inicial. És indubtable que les universitats catalanes 
han fet passos endavant per introduir l’escola rural en el seu 
currículum acadèmic, fan unes jornades anuals d’escola rural 
de qualitat per a l’alumnat, hi ha universitats que promouen les 
pràctiques a l’escola rural i s’han organitzat màsters d’especi-
alització en la temàtica. La sensibilitat hi és, i es veuen els es-
forços del GIER, un dels pocs grups universitaris que té, entre 
les seves raons de ser, la interacció constant i horitzontal amb 
les mestres i els mestres d’escola rural. És un model a seguir.

La pregunta és saber si quan l’alumnat surt de la universitat 
té els coneixements i la capacitació per anar a treballar a una 
escola rural. No és una tasca fàcil, perquè a part de la qüestió 
metodològica descrita, de vegades s’ha d’assumir un càrrec 
directiu i tenir els contactes comunitaris i municipals. La res-
posta idònia penso que hauria de ser que disposa dels conei-
xements bàsics que li permeten començar. Les universitats hi 
haurien de pensar com a institucions, no tan sols des de la 
perspectiva d’algunes professores i professors.

La inducció a la feina és un tema important. Estudis sobre pro-
fessorat constaten que els dos primers anys d’exercici con-
dicionen el futur de la carrera professional, motiu pel qual es 
troba a faltar un acompanyament inicial als mestres que inicien 
la carrera. Caldria que mestres en exercici experimentats po-
guessin tutoritzar els mestres novells en aquests primers pas-
sos cap a la pràctica, en general, però també específicament 
a l’escola rural. Això vol dir temps i recursos personals, però 
seria una inversió magnífica per part de l’administració.

Un cop s’està treballant la formació permanent es fa impres-
cindible. En el sector es diu que és un dret i un deure. En 
aquest sentit, hi ha un cert buit. L’imaginari de l’administració 
i d’alguns mestres, fins i tot els que exerceixen a l’escola rural, 
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considera que els plans de formació poden ser idèntics per a 
tots els centres educatius. Si analitzem la feina a l’escola rural 
des de la perspectiva dels reptes anteriors, veiem que sota un 
substrat sistèmic, que donaria el treball de les competències 
i la personalització, cal aprofundir en la realitat específica de 
l’escola rural. Fan falta més treballs específics de recerca i for-
mació al voltant de l’aula multigrau, i si volem donar aquesta 
mirada de l’educació a temps complet, també aspectes que 
es vinculin amb els aprenentatges de fora l’escola. En aquest 
sentit, s’hauria de potenciar el treball formatiu en zona escolar 
rural entre iguals, però amb el suport d’assessoraments ex-
terns. L’altre tipus de formació interessant seria entre zones 
escolars rurals. Així, el SERC aquests darrers anys ha iniciat 
uns grups de treball de gran interès, ja que suposen la col·la-
boració de mestres de diferents zones en les tasques al voltant 
de les mateixes pràctiques educatives.

En el debat, surt si la mestra i el mestre d’escola rural ne-
cessiten una formació específica. Segons la meva opinió, un 
mestre que treballi bé en una aula multinivell pot treballar en 

una aula d’una escola graduada per aportar-hi la riquesa que 
requereixen els reptes de l’educació actual, motiu pel qual el 
substrat educatiu, metodològic i el mateix concepte de mestre 
compromès amb l’entorn han de ser el mateix, tot i que cal 
conèixer les especificitats de cada model escolar. 

L’autonomia de l’escola en el marc de la ZER
En els reptes anteriors hem parlat molt d’aprenentatge, de l’alum-
nat, de les mestres i dels mestres. Si volem crear aquest marc de 
coneixement, l’organització, l’escola, ha de ser una institució que 
també aprèn.

En aquest sentit, voldria fer referència a una esquematització que 
vaig fer d’un treball de l’OCDE 2001 sobre el futur de l’educació 
que crec que pot servir per definir el model educatiu, en general, i 
el rural, en particular [figura 1], en què es defineixen els escenaris 
de futur de l’educació en funció de dues variables: l’autonomia 
que es dóna als centres educatius i els paràmetres d’igualtat del 

Font: Elaboració pròpia
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sistema. El relat fins ara elaborat ens mostra que l’opció sigui la 
igualtat d’oportunitats i l’autonomia per poder prendre aquelles 
decisions curriculars, organitzatives i econòmiques més adequa-
des al context. Ens apareix un model de centre educatiu que és 
el cor de la comunitat. No hi pot haver una definició millor per 
als dos primers reptes descrits en un marc d’educació a temps 
complet. I l’escola com a organització que aprèn lliga molt trans-
versalment la proposta descrita en tots els reptes.

L’organització de l’escola rural catalana en zones escolars rurals 
(ZER) és un tret diferencial que ha donat valor a la proposta edu-
cativa. El Decret 102/2010, de 3 d’agost, sobre l’autonomia dels 
centres educatius, considera la ZER com a centre educatiu únic 
que respecta les característiques jurídiques de cada centre que 
la composa. La ZER determina el projecte educatiu, les normes 
d’organització i el funcionament i la programació general anual, 
tot respectant la peculiaritat de cada escola.

Aquesta agrupació ha esdevingut molt profitosa des dels inicis 
voluntaris per part del professorat als anys 80, ja que ha permès 
trencar l’aïllament de mestres, alumnat i pobles; ha promogut la 
col·laboració entre diferents centres a l’hora de planificar activi-
tats, compartir professorat, construir projecte comú, i ha generat 
una vinculació equilibrada, ja que s’ha preservat l’autonomia de 
cada centre i municipi.

La generalització del model ha suposat que no en tots els casos 
s’hagi vist i viscut de la mateixa manera. Per això és en el debat 
que es veu si hi pot haver altres tipus d’agrupació d’escoles rurals 
que requereixin menys compromisos compartits. El fet de com-
partir projecte educatiu entre escoles diferents genera dificultats. 
La configuració de ZER suposa una necessitat de coordinació i 
construcció conjunta, no tan sols compartir o repartir recursos.
La meva conceptualització del model [figura 2] intento analitzar-la 
des de tres dimensions que em proporcionen criteri: el projecte, 
l’autonomia i la democràcia. Concebo l’aula d’escola rural com 
una comunitat d’aprenents que construeixen el seu propi projecte 
d’aprenentatge compartit, personalitzat i arrelat a l’entorn, i ho fan 
amb autonomia, tenint com a punt de referència el projecte de 
l’escola i de la ZER, i en un entorn democràtic on tothom hi té 
veu. L’escola esdevé una comunitat per a l’aprenentatge de tots 
els agents de la comunitat educativa i local, però sobretot al servei 
dels infants. L’escola té un projecte propi que considera l’especifi-
citat del centre i del poble, té autonomia i com a punt de referència 
compta amb el projecte de ZER, i també en un entorn democràtic 
on tots els agents tenen veu. I, finalment, veig la ZER com una co-
munitat de comunitats en xarxa que vertebra un projecte educatiu 
comú respectuós amb les especificitats.

Així doncs, penso que totes les ZER podrien trobar el seu punt de 
cohesió. Hi tenen molt a veure les afinitats locals, pedagògiques i 
personals de les diferents localitats. El que sí que és cert és que si 
hi ha més cohesió i treball compartit, del tot desitjable, es neces-
siten més recursos.

El model ZER també pot servir per mancomunar recursos for-
matius més enllà de l’horari escolar i en la formació al llarg de la 
vida. No és una proposta nova, i si es revisa el text, destaca entre 

les propostes del Congrés del Món Rural. Hi ha una necessitat 
d’abordar el tema, ja que, com s’ha apuntat, els aprenentatges de 
fora d’escola cada cop tenen més incidència en termes d’equitat 
educativa. La millora en les comunicacions fa que moltes famílies 
optin per portar a nuclis més grans les filles i els fills per fer acti-
vitats, i les tecnologies de la informació i la comunicació ho faciliten. 
Però com a contrapartida, hi ha la constatació que els pobles perden 
vida. Es van fer algunes experiències interessants de pobles educa-
dors: es poden recuperar i pensar en pobles per a l’aprenentatge?

La mobilitat dels infants i les seves famílies
per anar a l’escola rural
En aquests darrers anys, s’han produït una sèrie de fenòmens 
anomenats turisme escolar i que val la pena analitzar perquè in-
cideixen directament en el model d’escola rural que estem defi-
nint. La millora de les comunicacions apuntada, una més àmplia 
cobertura de telefonia i d’Internet que arriba a pobles petits, la 
facilitat de desplaçament, les possibilitats del treball no presencial 
i la massificació de les escoles arran de la crisi econòmica, entre 
d’altres, han fet que algunes famílies es plantegin portar les filles i 
els fills a l’escola rural, o fins i tot anar a viure al poble amb formes 
de vida diverses, no sempre vinculades al territori.

La preocupació d’algunes famílies per l’educació dels fills i filles 
ha portat fins i tot a cercar la residència o a plantejar-se el des-
plaçament en funció de l’escola, del seu projecte educatiu, atretes 
per la ràtio baixa i per projectes educatius més flexibles i oberts.
L’administració ha intervingut regulant les matrícules en esco-
les que creixen amb alumnat de fora del municipi. Construir una 
escola sota aquests condicionants es fa difícil i perd bona part 
de l’essència descrita, però, com en tots els aspectes relacionats 
amb l’educació en el món rural, cal donar-hi la volta i pot ser 
l’oportunitat en alguns casos per al manteniment d’escoles. Com 
sempre, s’ha de mirar cada cas.

L’adaptació de la normativa a l’escola rural i la ZER
El consell amb què acabàvem l’apartat anterior és perfectament 
aplicable al que comencem. A més, és un invariable atemporal 
de les mestres i els mestres que treballen a l’escola rural. Les 
normatives educatives no acaben de tenir encaix a les ZER i a les 
escoles de poble. 

La valoració i la sensibilitat de l’administració envers l’escola 
rural és inqüestionable a Catalunya. Però segurament les ma-
teixes dinàmiques i lògiques administratives fan que aquest 
sigui un tema recurrent i contínuament reivindicat des de les 
escoles. La burocràcia és una característica de les relacions 
administratives que, a tots els nivells, es demana minimitzar, i 
si es pot, suprimir.

En el fons del debat hi ha si caldria fer alguna normativa de rang 
superior, compatible amb la legislació vigent, que permetés 
aquest encaix particular de l’escola rural. És per pensar-hi.
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A tall de corol·lari
La meva intenció en aquest text ha estat posar sobre la 
taula la meva visió actual de l’educació en el món rural 
a Catalunya. Conté algunes idees, reflexions i propostes 
pròpies; moltes més de llegides, escoltades i compartides 
amb agents educatius generals i específics del món rural. 
La intenció, però, és molt simple i penso que àmpliament 
compartida: procurar una educació als entorns rurals que 
permeti a les persones viure, conviure, treballar, realit-
zar-se i ser felices al seu poble en ple segle XXI, una inten-
ció idèntica a la de les persones d’entorns urbans, però amb 
la necessitat de destacar-ne uns aspectes diferencials que 
cal respectar, preservar i potenciar.
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