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Una manera natural d’abordar i comprendre millor el procés de desenvolupament i creixement dels 
ecosistemes d’aprenentatge és aprofundir en com canvien i evolucionen els ecosistemes biològics. 
La ciència ens demostra que és la col·laboració entre organismes i espècies, i no pas la lluita per la 
supervivència que permet evolucionar els ecosistemes i permet prosperar realment a les espècies. 
Com va defensar Darwin, si els humans som les espècies més avançades és perquè tenim els mitjans 
de col·laboració més avançats i les nostres comunitats tenen cura dels més vulnerables. D’aquesta 
manera, una espècie només prosperarà si ho fa l’ecosistema que l’acompanya. Per tant, tant la 
col·laboració com la inclusió són en realitat un motor natural i social per a la supervivència de les 
espècies i per al desenvolupament de comunitats pròsperes. 

L’evolució dels ecosistemes es basa en la successió ecològica, entesa com el procés de canvi de 
l’estructura d’espècies d’una comunitat ecològica al  llarg del temps, on conviuen i interactuen una 
xarxa de diferents animals, plantes i microorganismes. L'escala de temps per a l'evolució d'un 
ecosistema biològic pot ser de dècades -per exemple, després d'un incendi-, o fins i tot de milions 
d'anys. La comunitat comença amb relativament poques plantes i animals pioners i es desenvolupa a 
través d’una complexitat creixent fins que es torna estable o es perpetua com a  comunitat climàtica. 
El motor de la successió es converteix en l'impacte dels organismes establerts i les seves interaccions 
sobre els seus propis entorns. En altres paraules, la interacció entre les espècies i dins del medi 
ambient són els motors del canvi i regeneració en tots els ecosistemes. 

En els darrers anys, i conjuntament amb altres universitats i escoles d’arreu, hem estat estudiant 
xarxes educatives, partenariats i ecosistemes que milloren l’aprenentatge i el benestar col·lectiu 
(Daly, 2010; Riera i Civís, 2008; Díaz-Gibson, 2014; Díaz-Gibson et al., 2017 i 2020). En aquest sentit, 
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són diversos els estudis que demostren que el desenvolupament dels ecosistemes d’aprenentatge i 
les seves xarxes relacionals, tant a nivell escolar com a nivell comunitari, es converteixen en un 
procés dinàmic i complex que necessita temps i esforços per ser cultivats, teixits i consolidats 
adequadament. Les relacions personals requereixen temps i intenció per emergir i mantenir-se, i el 
seu creixement implica dedicar esforços intencionats. Així doncs, darrerament hem treballat en un 
model amb l’equip del NetEduProject, per cultivar i teixir ecosistemes d’aprenentatge en tres passos 
no lineals, on hem identificat alguns patrons d’evolució. Així, per teixir ecosistemes d’aprenentatge, 
tant des de l’escola com des d’altres actors socioeducatius del territori, ens hem de centrar en 
fomentar diferents condicions climàtiques en funció del nivell de maduresa del propi ecosistema: 

 

 

 

Evolució de l’ecosistema biològic i d’aprenentatge (NetEduProject, 2021) 

 

1. L'etapa inicial del creixement de l'ecosistema es mostra a la imatge com a "xarxa jove". 
Seguint la idea de successió ecològica, el canvi dels ecosistemes depèn de les condicions 
inicials que es troben a la xarxa social, del tipus i del nombre d’actors, i la quantitat i 
qualitat de les relacions constitueixen un punt de partida inicial. En aquesta etapa, és 
necessari desenvolupar un disseny estructural per cultivar els fonaments socials que 
mantindran tot l’ecosistema: confiança, empatia, reconeixement dels altres i finalitat 
col·lectiva. És el moment en què els membres comparteixen objectius i expectatives, 
ajusten ritmes i nivells a mesura que es van teixint noves relacions. Aquest capital social 
mantindrà el desenvolupament futur de tot l’ecosistema de persones i organitzacions i 
esdevindrà els pilars que obren el camí a una nova cultura col·laborativa. En aquest punt, 
l'aprenentatge col·lectiu és un flux prioritari que cal planificar, al mateix temps, formarà 
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part de la pròpia cultura de treball de la xarxa. Els ecosistemes poden trigar d’un a tres 
anys a passar a una segona etapa i només la construcció de sòlids pilars intangibles 
permetrà que les xarxes canviïn i l’ecosistema d’aprenentatge evolucioni. 

 

2. La segona etapa, que hem anomenat "xarxa madura", és més difícil de limitar en el 
temps, ja que la seva durada depèn de diversos factors més enllà de les condicions 
inicials de la xarxa, com ara la inversió, el suport polític (ja sigui per part del lideratge de 
l’escola com del lideratge de la xarxa comunitària) o la coherència del sistema. Aquí hem 
d’avançar cap al desenvolupament i la sostenibilitat de les xarxes socials i un dels 
objectius és consolidar la transició del compromís individual a l’institucional, és a dir de 
tot l’ecosistema com a nova cultura. Es converteix en una etapa on volem mantenir un 
model d’acció col·laboratiu i on hem de continuar alimentant els intangibles socials 
generats. Al mateix temps, es busquen noves estratègies per avaluar i augmentar 
l’impacte de l’acció col·lectiva. Un cop teixides les xarxes, han de viure i tenir sentit per a 
elles mateixes, potser no depenen (o només depenen) del lideratge extern. A més, en 
aquest moment han de generar beneficis clars per als seus participants segons els 
objectius establerts. El disseny i les estructures han de ser flexibles i reajustar-se per 
optimitzar els recursos per respondre a les necessitats i expectatives de les persones i les 
organitzacions implicades, i també clarifiquen els camins perquè puguin sorgir els 
resultats basats en el territori. 

 

3. Finalment, la tercera etapa anomenada "xarxa Climax" també és imprecisa en el temps 
per les mateixes raons. En aquesta etapa, l’ecosistema crea infraestructures 
intencionades per a la seva sostenibilitat més enllà de les relacions personals, establint 
acords institucionals, documents de coordinació, noves oportunitats de participació, 
projectes de convivència, entre d’altres. Aquestes estratègies tenen com a objectiu 
facilitar la interacció i les iniciatives autogovernades a la xarxa i minimitzar les 
dependències personals. Aquí l’ecosistema adquireix un nivell òptim de maduresa que 
s’evidencia amb la consolidació d’una nova cultura, on es practiquen noves regles i noves 
formes de fer a nivell professional i institucional. L’organització de la xarxa dins de 
l’ecosistema en aquesta etapa tendeix a caracteritzar-se per una governança 
col·laborativa.  

Creiem que aquests tres passos orgànics i fluids poden informar sobre el tipus de clima entès com el 
suport sistèmic necessari en l’evolució dels ecosistemes per millorar l’aprenentatge, el benestar, el 
capital social i l’equitat a les nostres comunitats i ciutats de tot el món. Tal com dèiem a l’inici, la 
ciència ha demostrat que la col·laboració és un motor natural per a la supervivència de les espècies. 
En síntesi, per fer créixer els nostres ecosistemes i ampliar les oportunitats d’aprenentatge i 
benestar de totes i tots, necessitem millorar la nostra mentalitat ecosistèmica i les nostres 
competències col·laboratives per tenir una millor cura els uns dels altres i entre totes, crear un món 
pròsper per a tothom. 


