
Els éssers humans han intentat transmetre a les 
generacions més joves maneres de comprendre 
i d’intervenir en la realitat que garantissin l’es-
tabilitat i la permanència de les societats en un 
temps i en un lloc.

A mesura que les organitzacions huma-
nes s’han anat fent més complexes, els conei-
xements i valors s’han anat ordenant i selec-
cionant, i se n’han controlat els continguts 
i l’abast. Aquest intent conscient i regulat de 
transmetre i reproduir el que es considera 
valuós, avui l’anomenem «educació formal» 
i pretén transmetre una cultura comuna que 
faciliti el govern de les persones i les prepari 
per incorporar-se al sistema de reproducció 
social.

Cal preguntar-se si la cultura, els valors, 
les pràctiques i els coneixements que perse-
gueix l’educació formal, en el marc de l’escola i 
les institucions educatives, estan a l’altura del 
cicle històric que vivim o si és que la nostra 
cultura educa les persones més joves en contra 
de la seva pròpia supervivència.

Ens trobem davant d’una crisi civilit-
zatòria que té dimensions ecològiques, polí-
tiques, culturals i socials, interconnectades 
entre si. Les diverses expressions de la crisi 
qüestionen el paradigma dominant des de 
l’inici de la Modernitat. La mundialització del 
capitalisme, el creixement demogràfic i la re-
volució tecnològica en l’àmbit de la informació 
i la comunicació han desencadenat una expan-
sió il·limitada del consum i de les demandes, 
i han provocat una gran pressió sobre els re-
cursos de la naturalesa, l’alteració profunda 
dels cicles naturals i la superació dels límits 
físics del planeta. 

Però, a més, aquesta hecatombe de la na-
turalesa no ha generat riquesa per a les majo-
ries socials, sinó que ens ha situat en un món 
marcat per l’aprofundiment de les desigualtats 

en tots els eixos de dominació. Les societats 
presenten ara grans desigualtats de classe i 
gènere, i entre pobles, ètnies, religions, cultu-
res i civilitzacions. 

En un món en què s’han superat límits 
físics, els valors de justícia, autonomia, benes-
tar, llibertat o drets demanen nous significats. 
Des de finals del segle xx, en els països que 
es consideren desenvolupats s’està produint 
una profunda involució que augmenta la de-
sigualtat, qüestiona els drets socials adquirits 
i n’erosiona la democràcia. A escala mundial  
continuen vigents mecanismes d’explotació, 
els de sempre o de nous, i en molts casos les 
necessitats bàsiques no estan cobertes, la de-
mocràcia és inexistent o precària, i les formes 
de convivència inciten al conflicte, la violèn-
cia, l’exclusió i la pobresa. 

L’educació no és aliena a aquestes ten-
sions i fractures. Les escoles i els instituts, 
i el que s’hi estudia i la manera de fer-ho, són 
també un camp de batalla. S’està dirimint si 
cal educar per legitimar el model actual i posi-
cionar-s’hi de la manera més avantatjosa pos-
sible, o educar perquè les persones entenguin 
els grans problemes que ja tenim aquí i adqui-
reixin valors, habilitats i coneixements que els 
permetin afrontar-los. 

Una educació enfocada a resoldre els pro-
blemes socials, econòmics i ecològics, una edu-
cació que es bolqui a aconseguir el benestar 
per a tothom, en la transformació de persones 
capaces de percebre’s com a ecodependents 
i que siguin conscients de les profundes in-
terdependències que ens permeten estar vius, 
pot tenir un paper fonamental en aquest canvi 
de paradigma civilitzatori que cada vegada és 
més urgent.
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