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En els darrers mesos i immersos en plena pandèmia de la COVID-19, la crisi educativa ha 
quedat desdibuixada entremig d’una crisi sanitària i econòmica de gran magnitud. 
Tanmateix, les escoles del nostre país i del món, els i les seves mestres, estudiants, 
famílies i la comunitat educativa en el seu conjunt han vist com s’han transformat els seus 
entorns d’aprenentatge, les prioritats educatives i les relacions entre els membres de la 
comunitat educativa. Tal com ens explica el professor de Harvard Jal Mehta en el seu article 
‘Humanitzar les escoles’, la pandèmia ens ha mostrat que la nostra educació estava 
trencada, i alhora, aquesta ens dóna pistes de per on començar a transformar-la.  

En aquest sentit, una urgència global que tenim sobre la taula és passar d’uns sistemes 
educatius estandarditzats, on un mateix barret ha de servir per a tots els caps, a uns 
ecosistemes basats en l’aprenentatge i el benestar de totes i tots. I no només de totes i tots 
els estudiants, sinó de mestres, famílies, PAS, professionals comunitaris i altres membres 
de la comunitat educativa. Teixir ecosistemes educatius a les nostres escoles, barris i 
ciutats s’ha convertit en un dels majors reptes mundials dels nostres sistemes per millorar 
l’aprenentatge i el benestar de totes i tots. La publicació de la UNESCO (2020) “L’educació 
en un món post-COVID: nou idees per a l’acció pública” indica que aquelles comunitats que 
han respost d’una manera innovadora, eficaç i resistent a la crisi del COVID-19 són les que 
havien mostrat una major col·laboració entre el claustre i entre actors escolars i comunitaris. 
Aquestes idees també es mostren en altres estudis recents sobre xarxes escolars de Daly 
(2020) Azorín (2020) i Ion & Brown (2020). La realitat d’aquesta pandèmia ens ha recordat 
com a espècie que estem profundament connectats (Lancet 2020).  



 
 
 
 
 
 
 

Els ecosistemes d’aprenentatge estan formats per diversos actors, com ara mestres, 
estudiants, famílies, professionals d’altres serveis o entitats socioeducatius de la comunitat, 
PAS, entre d’altres, i les seves relacions- que comparteixen un propòsit i col·laboren per 
co-dissenyar i co-implementar respostes innovadores als reptes socials i educatius 
existents. Els ecosistemes d’aprenentatge proporcionen una nova comprensió de l’educació 
des d’una perspectiva ecosistèmica dels actors i les seves relacions d’influència; desafien 
les fronteres organitzatives tradicionals de la pròpia escola i d’altres organitzacions, alhora 
que ofereixen un enfocament basat en el territori com a marc de desenvolupament dels 
mateixos estudiants, mestres etc.; es basen en la col·laboració sistèmica i intersectorial; i 
persegueixen un impacte sistèmic (Díaz-Gibson et al., 2020). Per tant, les relacions 
s’ubiquen en el cor dels ecosistemes i n’esdevenen motor. Les relacions articulen 
l’ecosistema a través de les connexions entre els diversos organismes i en van enriquint el 
conjunt. En definitiva, entendre l’educació en termes d’ecosistema vol dir entendre que 
l’acció educativa es dona en un marc de relacions que hem de saber veure i governar amb 
el propòsit de conduir als nostres infants i joves a l’èxit educatiu. 

Com a conseqüència, parlar de l’ecosistema educatiu vol dir comprendre que estem parlant 
de xarxes de relacions i en tota xarxa hi tenim els nodes i les connexions. Els nodes són 
aquells agents educatius que formen part de l’escenari educatiu: mestres, equips directius, 
equips motors, famílies, professionals comunitaris, monitors, PAS,...i quan posem la lupa al 
nostre ecosistema (tant si pensem en l’aula, com en el cicle, l’etapa, l’escola o les escoles 
del barri) ens adonem de la quantitat d’aquests nodes que podem reconèixer. D’altra banda, 
les connexions fan referència a les relacions, vincles o interaccions que es donen, que 
poden ser de molts tipus i que poc a poc es van teixint i construint a mesura que 
l’ecosistema es desenvolupa.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Si volem doncs teixir el nostre ecosistema podem pensar en les següents passes:  

1. Identificar nodes, actors, agents de l’ecosistema escolar: Quins hi ha? Quins no hi ha 
però podrien ser-hi?  

2. Identificar les relacions i la direccionalitat: Quin és el tipus de relació que es dóna 
entre els diferents agents? (comunicació, col·laboració, amistat, desconfiança, 
recel,...?) I aquestes relacions en quina direcció van? (van i tornen, només van, van 
entre alguns membres…?)  

3. Preguntar-nos quines relacions volem establir (propòsit):  
a. Informació  
b. Comunicació  
c. Ajuda  
d. Compartir projectes  
e. …  

4. Construir i alimentar la xarxa per assolir les relacions desitjades (denses, freqüents i 
multidireccionals)  

 

Veiem que els punts 1 i 2 ens ajuden a fer la fotografia i el 3 i 4 la converteixen en película, 
la fan avançar. I aquí cal tenir ben clar el propòsit que perseguim per aconseguir unes 
relacions profundes, riques, de comunicació, ajuda i construcció, que facin que l'ecosistema 
esdevingui sostenible i transformador. En definitiva, un cultiu de les relacions i la construcció 
d’aquelles relacions més desitjables permetrà augmentar el capital social de tots els 
implicats, el propi benestar i la millora dels climes en els quals ens desenvolupem, i 
finalment, atendre la diversitat d’una manera més acurada i holística. Tot plegat amb 
l’horitzó d’un èxit educatiu per a tothom en un marc de benestar personal i col·lectiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Algunes preguntes per reflexionar:  

- Quines són les relacions més habituals a la nostra xarxa?  
- Hi ha algun node aïllat o bé invisible en el nostre dia a dia?  
- Com podem recollir evidències sobre el clima relacional entre actors escolars? I sobre la 

quantitat i qualitat de les relacions amb l’entorn de l’escola?  
- Com han de ser els climes i les cultures relacionals per afavorir el benestar i 

l’aprenentatge de totes i tots?  
- Com podem fer créixer la nostra xarxa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


