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Entrevista

«Els coneixements no són l’objectiu, sinó un mitjà per millorar les competències d’una 

persona.» Així de categòric s’expressa Antoni Zabala, director de la revista Aula de Inno-

vación Educativa i autor de nombrosos llibres i articles sobre educació. Al gener participà 

a les VIII Jornades Educatives de Cullera, organitzades per l’ajuntament, la Fundació Bro·

mera i el Cefire d’Alzira sota el ben significatiu títol d’Aprendre per a la vida. Zabala està 

convençut que l’educació en competències hi pot ajudar. Perquè, a la vida, «l’important 

no és el que cadascú sap, sinó el que sap fer amb tot això que sap».

Educar en competències. 
Antoni Zabala, director d’’Aula  

de Innovación Educativa’

Saber coses  
o saber 

fer coses

Marc Borràs

Una educació exemplar

No aprenem per a la vida, sinó per a l’escola. 

Això denunciava el cordovés Sèneca els pri-

mers anys de la nostra era. Vint segles des-

prés la situació és, si fa no fa, idèntica. N’hi 

ha qui ho anomena tradició. Antoni Zabala 

i d’altres en diuen persistència en l’error. 

«L’actual sistema educatiu prepara els alum-

nes per a aprovar els exàmens. El procés 

educatiu, especialment en Secundària, està 

orientat cap a la Universitat. I entenem que 

els que no hi arriben, han fracassat. És a dir, 

preparem universitaris en comptes de for-

mar persones», sentencia Zabala. L’educació 

en competències és una estratègia pedagò-

gica que busca de subvertir aquest estat de 

coses. Perquè «el més important no és el que 

cadascú sap, sinó el que és capaç de fer amb 

el que sap». Pot semblar un embarbussa-

ment enginyós, però «es tracta d’una qües-

tió cabdal per saber viure, que, al capdavall, 

és el que hauria d’ensenyar un bon sistema 

educatiu. Cal ensenyar conceptes, però so-

bretot les seves aplicacions. Cal explicar la 

teoria, però posant-la en pràctica. Cal, en 

definitiva, donar-los exemples més que no 

doctrines».

Es nota que a Antoni Zabala li agraden els 

exemples. Els utilitza a dojo, en l’entrevista 

tant com en els molts articles que ha escrit 

per explicar i defensar la necessitat d’educar 

en competències. «És el més habitual. Quan 

algú t’explica alguna cosa gairebé sempre li 

dius: “posa-me’n un exemple”. No és només 

un estratagema pedagògic ni és tampoc cap 

casualitat: és que educar en competències 

significa posar més atenció als exemples que 

no a la teoria, ensinistrar però no amaestrar, 

exercitar els coneixements més que no atre-

sorar-los.» Zabala entén l’escola com un gim-

nàs on s’hauria d’exercitar la intel·ligència.

L’escola gimnàs

De fet, gymnasium és el nom que reben els 

centres d’Educació Secundària de molts paï-

sos, especialment els de tradició protestant, 

cosa que tampoc no és cap casualitat: «és 

que en el món anglosaxó predomina una vi-

sió aristotèlica de l’educació, que emfasitza 

el vessant pràctic, l’aplicació dels coneixe-

ments adquirits».

El concepte de competència, a més, naix 

en un context determinat: el del món labo-

ral capitalista dels països on ha arrelat forta-

ment un sistema polític de tradició liberal. És 

a dir, una altra vegada el món angosaxó. «La 

qüestió de la competència aplicada a l’edu-

cació apareix primerament en l’àmbit labo-

ral –reconeix Zabala–. D’alguna manera, fins 

ara, per saber si hom era un bon professional 

miraves els títols que tenia, la seva formació. 

Però s’hi va demostrar que el fet de tenir títols 

no garantia la professionalitat. Aleshores, es 

va canviar l’objecte d’interès: no analitzarem 

el que una persona sap, sinó el que és capaç 

de fer. És a dir, en què és competent.»

El més important no és el que  

cadascú sap, sinó el que és capaç  

de fer amb el que sap
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Aprendre per a la vida… 

laboral?

Precisament, aquesta estreta vinculació amb 

el món laboral és el que molts critiquen de 

l’educació en competències. Els sembla una 

supeditació excessiva a les directrius mer-

cantilistes del capitalisme en ús. Antoni Za-

bala n’és plenament conscient, d’aquestes 

crítiques, i fins i tot les comprén. Però no s’es-

tà de matisar que «no pot ser que gent que 

defensa models educatius clàssics s’escaroti 

davant els nefastos resultats de les proves 

PISA sense adonar-se que aquestes avalua-

cions propugnen la pràctica reflexiva i no la 

reflexió tout court que ells defensen».

Les proves PISA, les proves internacionals 

d’avaluació del sistema educatiu, «es fan en 

format competencial. I a Espanya no hi tenim 

èxit perquè ensenyem llengua, ensenyem 

lingüística, però poca comprensió lectora. 

El valor que atorguen les proves PISA a la 

part purament lingüística és només del 10%, 

l’altre noranta té a veure amb la comprensió 

lectora del text que s’analitza».

Es mostra, però, menys comprensiu quan 

la munició crítica es dispara des de l’altra riba 

ideològica, perquè «al cap i a la fi, el plante-

jament de l’educació en competències és 

fonamentalment liberal. Els plantejaments 

educatius internacionals, des de la OCDE 

fins a la UNESCO, són liberals. El problema és 

que, a casa nostra, en educació, lamentable-

ment el que preval és el vessant ultraconser-

vador».

Al darrere de tota aquesta discussió hi ha 

un vell conegut: el debat sobre la funció de 

l’escola.  Zabala, però, la té ben definida: «el 

que interessa a una societat és formar per-

sones que siguin competents i, per tant, que 

tinguin les habilitats i les estratègies per 

poder donar respostes als problemes que li 

plantejarà la seva vida». Vida, en el seu sentit 

més integrador, el que afecta «l’àmbit social, 

familiar i professional».

Morfosintaxi del tango

Però, per què fa tant d’enrenou l’educació 

en competències? Dit senzillament, perquè 

educar en competències significa capgirar 

l’escola que hem heretat: «partíem, en l’edu-

cació tradicional, d’una idea tàcitament as-

sumida: que aquell que sap, que té els conei-

xements, els sabrà aplicar. Però ara sabem 

que això no és necessàriament així».

I Zabala recorre a un –altre– exemple per 

ajudar a explicar-ho: «jo puc tenir un conei-

xement profund del tango –de la seva histò-

ria, de la seva evolució– i, en canvi, ser un in-

competent a l’hora de ballar-lo. Jo puc saber 

la morfosintaxi del tango, i això és important 

per saber si algú balla bé o no i, també, per 

aprendre a ballar-lo jo mateix. Quan parlem 

de competències estem interessant-nos per 

l’ús que jo en faig».

Vol dir això que els coneixements són 

prescindibles? En absolut. «Els coneixements 

són imprescindibles per ser competents, en 

qualsevol àmbit professional o social. La 

competència està lligada estretament als 

coneixements. Però no només això. Els co-

neixements són necessaris però no sufici-

ents: hi han d’estar també les habilitats i les 

actituds.»

Viure sense el sintagma nominal

Aquests són els tres peus sobre els quals 

descansa l’educació en competències: «el 

coneixement, l’habilitat o el saber fer i l’acti-

tud. I els tres són importants, per a totes les 

situacions de la vida, no només la professio-

nal. Una persona és més o menys competent 

en relació amb aquests tres components. Pot 

tenir un superàvit de coneixements, però un 

dèficit d’actitud o una insolvència en habili-

tats tècniques: aleshores aquesta persona és 

incompetent. Podríem dir que té una saviesa 

fracassada».

Hi ha un problema: «el temps d’escolarit-

zació és un temps determinat, les hores lec-

tives són les que són. Per tant, tot no hi cap: 

hem de seleccionar. I això significa que algu-

nes coses cauen del currículum. I aleshores 

algú es pot demanar: i el binomi de Newton 

no l’hem d’ensenyar? I un altre et dirà que 

sense el sintagma nominal no es pot viure. 

Aquest, sens dubte, és un punt complica que 

requerirà un ampli consens.»

Com girar una truita

Ara que tenim clars el què i el per què de 

l’educació en competències, és l’hora de de-

manar-se pel com. Què i com ha de fer un 

professor per incorporar l’aprenentatge de 

competències al seu dia a dia laboral? Za-

bala demana, en primer lloc, «tranquil·litat i 

bons aliments». No debades, «del que estem 

parlant és de girar la truita i això no es pot fer 

en quatre dies. El primer pas, en tot cas, és 

que els coneixements que ensenyem siguin 

funcionals, que els alumnes sàpiguen per a 

què serveixen. No val allò que ho memorit-

zi ara i quan sigui gran ja ho entendrà. Hem 

de partir de la pràctica cap a la teoria, i no a 

l’inrevés».

En qualsevol cas, la introducció d’aquest 

revolucionari modus docendi serà progres-

siva i, sobretot, fonamentada en les «bones 

pràctiques» educatives. «El sistema només 

avançarà a mesura que se’l formi. Perquè, 

entre d’altres coses, qui forma aquests pro-

fessors? És difícil, perquè poporcionar-los 

teoria no serveix de molt. El que hem de fer 

és donar suport, que aquells que fan bones 

pràctiques ensenyin els altres».

I fer costat a les bones pràctiques educa-

tives requereix, ineludiblement, una estimu-

lació i un suport professionals. Zabala esta-

bleix un paral·lelisme: «de la mateixa manera 

que el sistema de salut no funcionaria si els 

millors cirurgians haguessin de sortir dels 

quiròfans, els millors mestres no haurien de 

sortir de classe, com s’esdevé ara, que han de 

ser directors de centre, coordinadors d’estu-

dis, professors associats a la Universitat o als 

CEFIRE per obtenir reconeixement, professi-

onal i crematístic».

I Antoni Zabala adopta un to admonitori 

per concloure i reblar aquesta idea i, en ge-

neral, la seua proposta: «no podem permetre 

que els millors professors abandonin l’àmbit 

escolar. La salut del nostre sistema social se’n 

ressentiria».

Educar en competències significa 

posar més atenció als exemples 

que no a la teoria, ensinistrar però 

no amaestrar, exercitar els coneixe-

ments més que no atresorar-los




