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hores d’ara ja sabem de sobres que la co-
municació és molt més que emissor, re-
ceptor, missatge i codi. Hi ha nombrosos 
estudis i corrents que ens remarquen la 

importància del “què i com comuniquem”. A voltes 
el que no comuniquem és tan o més important que 
el mateix missatge.

És l’escola una factoria de comunicació? Comuni-
car és educar. I educar és comunicar. Obrim alguns 
interrogants que creiem necessaris garbellar per 
poder fer una reflexió: “com comuniquem?”, “què 
comuniquem?” (fins aquí és tasca de cadascú plan-
tejar-s’ho), “en el nostre sistema educatiu donem 
peu als alumnes perquè es comuniquin?, o el procés 
d’ensenyament-aprenentatge és un monòleg que 
desperta el simple interès només del docent per 
transmetre coneixements?” En aquest estil comu-
nicatiu podem trobar-nos interferències, obstacles 
que es poden traduir en “malentesos”. L’alumne és 
molt més que un simple espectador; l’alumne quan 
va a l’escola porta en la seva motxilla sabers, dubtes, 
emocions, aprenentatges... El deixem que participi 
en el diàleg?

L’escola s’ha d’allunyar del “memoritzo, repeteixo, 
aprovo” i del monòleg i ha d’oferir espais i moments 
de comunicació real. La comunicació a l’escola impli-
ca un caràcter participatiu de l’educació, l’exercici de 
la democràcia i una comprensió del grup com a espai 
i mitjà d’aprenentatge (entenent l’aprenentatge com 
un procés actiu i reflexiu de construcció del coneixe-
ment). La comunicació ens ha de permetre canviar 
el sistema centrat en la reproducció de continguts 
per dirigir-nos a ensenyar els alumnes a pensar, a 
aplicar el que saben, que puguin dir als mestres què 
poden fer i què volen fer. El mestre ha de ser capaç 
d’articular el que els alumnes saben i de decidir què i 
com ensenyar per tal de conduir-los al diàleg real. 

La comunicació hauria de generar reacció. La comu-
nicació és compartir.
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