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Algunes reflexions al voltant del 
procés transcendent de l'educació
Transcendència de l'educació

S'exposen en aquest breu estudi algunes idees, probablement força 
conegudes però sobre les quals, per la seva importància, cal insistir ja 
que pertanyen al camp de l'educació i en aquest àmbit hem d'estar 
atents i actius, ja que ens hi juguem el futur de les persones i de la 
societat.  A més, l'educació està en el punt de mira d’ideologies polítiques 
que confonen, suposem que per inconsciència, el bé amb el mal. I no 
cal entrar en la discussió sobre què és el bé i el mal, que no és l'objecte 
d'aquest estudi. Esperem que se'ns permeti certa llicència, lògicament 
fonamentada amb algunes afirmacions, tenint en compte que són per 
part nostre 45 anys de dedicació professional en el camp de l'educació. 
Per un altre costat, és de desitjar poder compartir amb els lectors els 
punts de vista d'aquest petit assaig.

Potser que les activitats de molts centres, tant escolars com extraescolars, 
no responguin a les espectatives que s'esperen en l'educació, ja que en 
els darrers anys hi ha hagut canvis fonamentals en la formació que 
s'imparteix a les escoles, instituts, etc. Les noves tecnologies (aspecte 
positiu) i un relaxament perniciós dels costums (aspecte negatiu) han 
desconcertat pares, mestres i altres responsables. No obstant això, 
creiem que les quatre idees bàsiques són extensibles a tots els casos 
i a tots els tipus d'activitats educatives.      

De les activitats fora de l'horari escolar en diem extraescolars, siguin 
o no organitzades pel centre educatiu. En existir, tenim un temps extra 
per a l'educació, el qual té un avantatge i un desavantatge. L'avantatge 
és que està a la nostra disposició i si s'utilitza per als fills/alumnes és 
un temps que es pot adequar a les necessitats que... [llegir més]

Dr. Josep Cartañà i Pons, professor del Departament de Didàctiques Específiques
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Transcendència de l’educació 
 
S’exposen en aquest breu estudi algunes idees, probablement força conegudes però sobre 
les quals, per la seva importància, cal insistir ja que pertanyen al camp de l’educació i en 
aquest àmbit hem d’estar atents i actius, ja que ens hi juguem el futur de les persones i de 
la societat. A més, l’educació està en el punt de mira de ideologies polítiques que 
confonen, suposem que per inconsciència, el bé amb el mal. I no cal entrar en la discussió 
sobre què és el bé i el mal, que no és l’objecte d’aquest estudi. Esperem que se’ns permeti 
certa llicència, lògicament fonamentada amb algunes afirmacions, tenint en compte que són 
per part nostre 45 anys de dedicació professional en el camp de l’educació. Per un altre 
costat, és de desitjar poder compartir amb els lectors els punts de vista d’aquest petit 
assaig. 
 
Potser que les activitats de molts centres, tant escolars com extraescolars, no responguin a 
les espectatives que s’esperen en l’educació, ja que en els darrers anys hi ha hagut canvis 
fonamentals en la formació que s’imparteix a les escoles, instituts, etc. Les noves 
tecnologies (aspecte positiu) i un relaxament perniciós dels costums (aspecte negatiu) han 
desconcertat pares, mestres i altres responsables. No obstant això, creiem que les quatre 
idees bàsiques són extensibles a tots els casos i a tots els tipus d’activitats educatives.       
 
De les activitats fora de l’horari escolar en diem extraescolars, siguin o no organitzades pel 
centre educatiu. En existir, tenim un temps extra per a l’educació, el qual té un avantatge i 
un desavantatge. L’avantatge és que està a la nostra disposició i si s’utilitza per als 
fills/alumnes és un temps que es pot adequar a les necessitats que convinguin per al seu 
benefici. El desavantatge és que si no ens ocupem d’això es convertirà en un temps que 
jugarà a la contra en relació a la formació que interessi. A més a més, pot ser un temps més 
important que el pròpiament escolar, ja que es pot organitzar segons els propis criteris dels 
pares/professors. Pel que fa als pares, encara és més significatiu ja que són aquests 
habitualment (o haurien de ser) els artesans més recomanables per a l’educació dels fills. 
       
Algú podria objectar que sempre parlem o escrivim del mateix, que si l’educació, formació, 
el que és missió dels pares, dels mestres…Que la vida no és només això, pot pensar-se. La 
resposta és: d’acord; però si fem una anàlisi a fons conclourem que l’educació, la 
formació, no és quelcom afegit a la persona, no és quelcom accidental com ho pot ser tenir 
els ulls blaus, o ser baixeta, o llesta, o portar un tatuatge en algún lloc del cos. També hi ha 
animalets que responen a alguna d’aquestes característiques, però no diem que aquesta 
noieta és un animalet molt maco o que aquest noi és un espavilat animal. I és que 
l’educació, la formació en totes les seves cares respon a un nivell superior; és atribuïble a 
les persones. I la persona és tant o més persona en tant que és més lliure. I entrem 
de ple en la qüestió de la llibertat. 
 
 
Llibertat i educació 
 
I que és ser lliure? És el que habitualment diem en les converses de carrer que és una 
persona trempada, o que sap el que vol i ho aconsegueix, etc. Amb una mica més de 







contingut ho diem d’una persona que és capaç de prendre decisions per si mateixa, amb la 
disposició de “treure’s les castanyes del foc”, sense ajut i sense cremar-se. Ara bé, la 
llibertat no és només això. És quelcom que cal educar, és una conquesta. Deia un: “Són 
tan poc lliures que només fan el que els agrada”. I és que llibertat no és només fer alló 
que a un li agrada o no només això o no sempre això –fora el propi dels animals no 
racionals i se’n diu instint-, sinó fer el que cal fer perquè és el millor i perquè es vol 
fer. I quan parlem de fer entenem acció, projecte, etc. Destaquem el que cal fer, que fa 
referència al bé i per què es vol fer, que ho fa a voluntat. 
 
D’aquesta manera tenim que llibertat-bé-voluntat forma un triangle que sustenta la 
racionalitat de les accions humanes i solament amb aquesta base es pot parlar de 
responsabilitat. Quan hom no és responsable és perquè s’ha trencat aquell triangle per 
algún costat. Per tant, convè tenir clar: a) Concepció clara del bé, b) Disposar d’hàbits per 
actuar segons el bé –voluntat-, c) Llibertat-responsabilitat. D’aquesta manera podrem 
parlar de persona més educada, més formada. Afegiríem, des d’un aspecte més vital, de 
persona més feliç. 
 
 
Àmbits educatius 
 
1. Centre escolar     
 
Establerta la base per a una bona educació en qualsevol àmbit, ens hem de fer la pregunta: 
De quines eines es disposa per a la formació de la persona? A grans trets procedeixen de  
tres espais educatius: 1. Centre escolar o educatiu. 2. Família. 3. Entorn social. 
 
Què fan els centres educatius? Intentar subsistir; no ens enganyem, no cal buscar aspectes 
negatius a aquesta afirmació, sinó obrir els ulls. Què veiem? Una allau de nouvinguts de 
diferents idiomes, costums, etc.; canvis de plans d’estudis a unes velocitats impossible 
d’agafar-los el ritme; això només com a botó de mostra. A més s’ha d’ensenyar segons 
les noves tecnologies i lògicament les qüestions bàsiques que sempre s’han ensenyat i que 
són prioritàries: llegir, escriure, calcular, etc. Tot això amb una limitació: l’autoritat del 
mestre, que és un dels vehicles de la maduració de la llibertat de l’alumne està en crisi. 
Demanar que l’escola, un centre educatiu, públic o privat, resolgui el problema educatiu, és 
a dir, es faci càrrec de la formació de la persona, és ni més ni menys que demanar la lluna. 
                               
Les primeres víctimes d’aquests canvis de criteris, diguem-ne socials, són els propis 
centres educatius que s’han vist pressionats a rebaixar els nivells de formació de l’alumne 
per a resituar-se en un context social diferent al d’anys passats. No obstant això, hi ha 
centres que troben temps i recursos, lògicament a canvi de més generositat en els 
professors. Per un altre costat aquests centres educatius s’han vist obligats a incrementar 
els esforços per a impartir la formació que denominem instrucció: el nen i la nena han de 
saber llegir i escriure, matemàtiques, informàtica i idiomes, entre altres moltes qüestions. 
Evidentment sense instrucció no es pot educar. 
 
Parlar d’això suposaria sortir de l’àmbit que es pretén en aquest petit assaig. Només 
ressaltaríem que la instrucció que es rep actualment no supera la que s’impartia fa uns 30 
anys. Sembla que s’ha caigut en la trampa de menysprear la formació de la persona per 
atendre només la instrucció. Resultat? La instrucció ha caigut en picat ja que l’alumne 
aprèn sobretot amb la voluntat. Resumint, si un centre educatiu fa quelcom més que 
instruir cal felicitar-lo; és probable que professionals del centre en qüestió ratllin 
l’excel·lència. 
 
 
 
 
 







2. Família 
    
Vist quina és la limitació dels centres educatius, ens trobem amb un segon àmbit educatiu, 
la família: cal que l’actitud dels pares estigui unida, convergent a vetllar constantment pel 
desenvolupament lliure dels fills, que tinguin una percepció clara entre el bé i el mal, plena 
coincidència sense dubtes, amb l’ajut, a vegades, dels tutors i de les activitats col·laterals 
del centre educatiu d’acord amb les idees i amb els projectes familiars; sense pors 
d’ocasionar enfrontaments entre pares i fills, però sí en coherència ja que la majoria de 
nens i nenes necessiten models. I dos models diferents dins de la mateixa llar, fins i tot 
dins dels tres àmbits (col·legi, família, entorn), no és cap model i serà causa de problemes, 
molts d’ells greus. No creiem que els col·legis i els professionals de l’educació siguin 
capaços avui –i potser que no ho siguin mai– de solucionar problemes quan en aquest 
triple espai educatiu no hi ha coherència.   
 
   
3. Entorn social 
 
En tercer lloc hi ha l’entorn social, del qual voldríem destacar alguns aspectes. 
Primerament, cal estar atents perquè els canvis són ràpids, a vegades imperceptibles, i no 
tenen, compte!, les mateixes connotacions ara que fa cinc anys, per exemple. Si ens hem 
ancorat en el passat no veurem que les motivacions, accions i conseqüències no són les 
mateixes ara que en altres moments àlgids de l’educació. És ben cert que la naturalesa 
humana segueix essent la mateixa, però el subjecte de l’educació té uns estímuls quant a 
intensitat i varietat totalment diferents. A més, el terrorisme organitzat i el consum 
generalitzat de la droga és un front que no ens permet de mirar cap a un altre costat. 
 
No és com a mitjans del segle passat (alguns de nosaltres erem infants i lògicament ens ha 
deixat una empremta que pot influir-nos a l’hora d’educar en l’actualitat). Llavors, amb 
unes idees bàsiques, era suficient per a funcionar i l’autoritat s’exercia d’una manera 
natural sense gaires avaries. L’entorn era favorable. Per això diem a vegades que a alguns 
ens va tocar el privilegi de néixer a la dècada dels 40, una de les millors del segle passat. 
Cal que recordem al lector que estem parlant en termes educatius? Llavors estaven d’acord 
el metge, el farmacèutic, el jutge de pau, el capellà, el mestre i els pares. Hi havia cert 
consens en les idees fonamentals, especialment en la percepció i definició del bé. Tot 
n’era, de favorable. Havíem de treballar força, això sí, esforçar-nos constantment per a 
sobreviure primer, procurar no estar malalts; l’esport tan receptat ara, era practicat per tots, 
a més a més gratuïtament; la dieta venia donada, l’amistat era natural; l’enemistat també, i 
ens barallàvem, però la malícia no era tan intensa com ara. També sabíem el que era més 
important a l’escola: saber llegir, escriure, comptar, memoritzar (la memòria era, i és, un 
instrument important, o si no els ho preguntem als polítics o als presentadors de 
programes televisius, per exemple). A més, practicàvem els esports clàssics: jugar a la 
pilota, bàsquet… i activitats diverses: pescar, buscar bolets…, llegíem, conversàvem, 
ballàvem… i moltes activitats de les quals ara som més espectadors que protagonistes. 
Teníem a disposició les millors pel·lícules de la història del cinema; d’això es té una bona 
formació aquí a Girona –Museu del Cinema–. Per què? A més que els directors eren uns 
grans professionals –feien les coses ben fetes– la interpretació, els arguments i els guions 
s’inspiraven en una percepció clara i diferent del bé i el mal. És a dir, tant les persones 
com les activitats ens facilitaven un saludable desenvolupament harmoniós. No obstant 
això, no es podia evitar fer les coses sense esforç. Una època daurada, que ja no serveix 
per als actuals educands i que roman en el record, com un ideal potser. 
  
  
Atac directe al concepte de bé 
 
Hi ha quelcom comú a totes les èpoques: la necessitat de formar la voluntat i no tergiversar 
el concepte de bé. La reivindicació va en aquest sentit: que quedi clar quin és el concepte 
de bé, de bé objectiu, no acomodat a les apreciacions i circumstàncies que siguin i 
recuperar la voluntat d’on l’hagin enterrat els “progressistes” de torn. Ara la situació 







educativa és força complicada, si bé els arguments de fons segueixen essent els mateixos, 
la pedagogia i l’exercici de l’autoritat s’han d’actualitzar constantment. No s’han de 
substituir i prou, sinó posar-se al dia per un procés lent, potser, a contra corrent, a vegades, 
ja que la insensatesa en matèria educativa s’ha deixat durant força temps campar com ha 
volgut. I no ho diem només amb la vista posada en el fracàs escolar –això és la punta de 
l’iceberg–. D’aquesta actualització se n’ha d’encarregar la pedagogia, no la metafísica, ja 
que per aquesta les coses són el que són, de manera que la llibertat és el que és, el bé és el 
que és i la naturalesa humana és la que és. Metafísicament no hi ha canvis, de la mateixa 
manera que el cercle no pot ser quadrat ara i no ser-ho abans. 
 
D’aquell triangle que s’esmentava a l’inici: llibertat-bé-voluntat, s’ha posat en dubte el 
concepte de bé. Aquest és el problema més important en l’educació d’avui, ja que el terme 
voluntat llueix per la seva absència. Fora la voluntat. L’atac és al concepte de bé objectiu. 
De la llibertat no cal parlar-ne, ja que depèn de la voluntat. I és clar, sense voluntat només 
cal substituir el bé per un capritx personal i la llibertat pot esdevenir-se un instint que 
queda molt bé per als animals no racionals.  
 
 
Procés formatiu: autoritat i llibertat 
 
Algú pot pensar que aquest assaig sobre educació és força negatiu. I no és això. 
Considerem verídic el que diem ja que és la veritat que es percep i que comuniquem per 
l’autoritat que ens correspon pels molts anys de treball professional en aquest sentit. Per 
tant, no es tracta de ser negatius, sinó positius, com ho és el desvetllar el que és veritat. 
      
Indiquem tot seguit l’actitud que han de tenir els pares en relació amb activitats 
relacionades amb l’educació i de pas amb el temps extraescolar, suscitant alguna activitat 
vàlida per a l’educació dels fills, que pot ser usada a vegades per a defensar-se de l’entorn 
social. 
 
En el procés formatiu, l’educand no disposa en general d’hàbits que el permetin fer 
créixer educativament parlant; per tant cal facilitar-li els mitjans, l’ajuda necessària per a 
aconseguir-los. Per un altre costat, ha de ser ell qui porti la iniciativa i vulgui fer-se seva 
aquesta actitud, o si no el pas de l’autonomia (no ús de raó) al de la llibertat (ús de raó) no 
es verificarà. I és en aquest punt on es generarà certa col·lisió entre l’autoritat del que, 
diguem-ne, fa de catalitzador del procés educatiu i el “voler” de l’educand. I la pregunta 
sorgeix d’immediat: Fins a quin punt s’ha de deixar la iniciativa en mans del qui 
té autoritat? Fins a quin punt s’ha de deixar actuar “lliurement” el nen o la nena 
portant ell o ella la iniciativa? En la nostra opinió, encertar la resposta a aquest dilema 
constitueix l’èxit educatiu. 
 
 
“Autoritarisme” i “permissivisme” 
 
I és que el dilema és clar: l’educand no pot encertar en les seves decisions si no ha adquirit 
els hàbits adequats; però, per un altre costat, si no porta la iniciativa no podrà educar-se 
mai. Des del punt de vista del qui té autoritat (educador, pares, …) val el mateix raonament: 
no pot “imposar-se” sempre portant de la mà l’educand ni tampoc pot deixar que faci 
espontàniament el que sigui a un nivell desproporcionat. Per aquesta raó creiem en la 
necessitat, freqüentment, de rebre ajuda del centre educatiu, coordinant les decisions; 
l’auxili de la Psicopedagogia que faciliti créixer en hàbits i trencar amb la rigidesa d’un 
excés d’ ”autoritat” o de “llibertat”, és a dir, autoritarisme o permissivisme, tòpics, 
potser una mica erosionats pel seu ús, que exigeixen una consideració especial que cal 
examinar. En primer lloc, l’autoritarisme i el permissivisme són errors infiltrats a les 
escoles, famílies i activitats extraescolars. Com a punt de partida n’hi ha prou de 
considerar que l’autoritarisme és un defecte educatiu que acaba essent molt greu i que 
prové d’un “excés” d’autoritat, per entendre’s; el permissivisme, un error tan greu com 
l’anterior, prové d’un “excés” de llibertat. És clar que tant autoritat com llibertat no poden 







ser defectes en si mateix, per tant no poden ser excessius. Però sí ho poden ser quan 
entren en joc en el procés educatiu (sabem que un significat del terme educació ve del llatí 
educere, que vol dir treure enfora; és l’educand qui s’educa, no eduquem nosaltres; si bé, 
com hem dit, som “catalitzadors” d’aquest procés). 
 
L’educació no són matemàtiques: més autoritat més educació; més llibertat, més educació. 
No és pas això.  Segons com s’usi l’autoritat de l’educador tindrem una forma o una altra 
de tirania. En l’error del permissivisme  es tractaria d’una llibertat manllevada, tractant 
els nens o joves –segons siguin– com si fossin madurs, amb els hàbits suposadament 
adquirits per una voluntat treballada envers el bé, quan en realitat aquest procés no ha 
tingut pas lloc. L’autoritat, que és un instrument, un vehicle de la maduració de la 
llibertat, un instrument que actualitza el potencial formatiu de l’educand, no té 
lloc. Llavors, el buit que deixa l’autoritat, que naturalment hauria d’estar present en el 
procés de formació, s’omple d’una pseudollibertat; hi ha com dèiem una prestació de 
llibertat. Podem dir que l’educand actua amb la llibertat d’un altre (pare, tutor, …). Es 
produeix una forma de tirania, que és la que l’educand té per si mateix; és a dir, el tirà és 
ell mateix, subtil, eficaç, clarament ressonant en l’entorn social, escolar i familiar que ens 
envolta. El permissivisme és un gravíssim error. 
 
Hi ha una altra mena de tirania, també present en els nostres dies, encara que alguns creuen 
inexistent, i que té les mateixes conseqüències deformatives pel que fa a l’educació, que és 
l’autoritarisme. Sembla contradictori, en aquesta societat que es cataloga de permissiva 
(si ens queden només amb una anàlisi superficial), existeix amb la mateixa intensitat i 
proporció aquest gravíssim defecte de l’educació que anomenem autoritarisme. 
Inicialment, el tirà aquí són els pares, tutors o responsables de formar. Aquests 
absorbeixen la llibertat de l’educand i aquest, per tant, no pot madurar i no pot tenir cap 
forma de llibertat. Hi ha una absorció de la llibertat. Els resultats de l’autoritarisme i el 
permissivisme són semblants, doncs els extrems es toquen. No obstant això, la societat 
funciona com si hi hagués hagut una educació correcta. Els alumnes maleducats es fan 
grans i dificilment maduraran. Fins i tot alguns d’aquests seran professors, mestres, 
tutors… i entrem en un cercle viciós. Als educands, estant fora del període escolar i sense 
els resultats d’una educació satisfactòria, se’ls invita a participar en els rols del majors. A 
vegades se’ls té por. Per què? No és fácil conèixer sempre la resposta. Poden ser pactes 
de silenci amb els pares, per exemple: “jo al meu rotllo, tu al teu”, si bé el “meu” i el 
“teu” siguin renúncies a exercir responsabilitats per comoditat. L’autoritarisme és un 
gravíssim error.  
 
A causa d’aquesta llibertat manllevada o absorbida en el procés educatiu, s’escolten crits, 
gemecs en el món juvenil, gemecs que són signes de llibertat; llibertat que no tenen i que el 
món de la maduresa no comprèn perquè ignora l’origen de l’alteració substancial 
educativa a la qual ens referim. 
 
 
Alguns missatges a pares i educadors 
 
Hi ha solució? El que no hi ha són píndoles. Hi ha més o menys tècniques educatives que 
poden facilitar l’adquisició d’hàbits. En podem indicar dues, que poden estar coordinades. 
No són idees innovadores i encara menys impactants, però útils i experimentades. 
 


1. Insubstituïble esforç personal. Per què? Perquè es puguin desprendre dels seus 
capricis i puguin reeixir amb una major sinceritat de vida, per a ser més laboriosos, 
més ferms, més decidits, més agraïts, etc. Tot el que no faci un per si mateix en el 
procés educatiu serà més difícil aconseguir-ho més tard. Que lluny que estem de 
les idees mare de Maria Montessori!: “….l’abstenció com el més important dels 
deures, o, si es vol, com el sacrifici més humà i més beneficiós que pot exigir 
l’ànima de l’infant …”; en un altre lloc: “….és l’excés d’atencions allò que 
impedeix que l’infant exerceixi les pròpies activitats …”. I això que la Doctora 
veia en els nens petits, no cal fer cap esforç per entendre què han de fer o no han 







de fer els qui ja han entrat en l’ús de raó. Tot el que l’educand no consegueixi per 
si mateix, dificilment ho aconseguirà. 


 
2. Aplicar alguna tècnica educativa. Les millors tècniques educatives creiem que 


són les que se supediten a la pròpia naturalitat educativa. Abans no se’n 
parlava, de naturalitat en l’educació. Era natural actuar amb naturalitat, valgui la 
redundància. No vol dir que hàgim de fer com abans. Potser sí força coses, però 
no necessàriament igual que abans. Educar amb naturalitat és una bona forma 
d’educar, però avui en dia s’ha de saber fer, ja que la societat s’encarrega, pel que 
sembla, de desnaturalitzar el que amb tant d’esforç ens proposem de fer.  


 
        
Educar amb naturalitat. Les virtuts humanes 
 
Ens podem quedar amb aquesta idea tan senzilla: educar amb naturalitat. Algú pot 
objectar que després de tot el que s’ha dit, hauríem pogut començar així. Potser tingui raó. 
A vegades les coses senzilles no són fàcils d’explicar. Potser s’ha enredat tant la troca en 
la nostra societat que costa més desenredar-la que una altra cosa. Afegirem, a més, per si 
no es veiés inclós en l’expressió educar amb naturalitat, l’educació en l’acció ja que som 
actius per naturalesa (a llegir, se n’aprèn llegint; a esquiar, esquiant, a ballar, ballant…). 
Reconeixem que no hem donat cap solució definitiva (dèiem que no hi ha píndoles en 
educació), però sí hem dit que eduquem d’acord amb el que un és; l’educand és 
naturalment humà. I educar serà lògicament millorar en les virtuts humanes. Creiem 
necessari recalcar això per a diferenciar-ho de la socorredora expressió “educar en els 
valors”. Els valors són conceptes externs a l’educand, les virtuts són conceptes interns; 
són els valors convertits en virtuts. Per exemple, hom pot saber tot el relacionat amb la 
generositat, com a valor, però pot ser un perfecte egoista. No és confós parlar d’educació 
en els valors, si més no? Si el que es vol és que hom sigui generós diguem-ho clarament: 
es tracta d’adquirir la virtut de la generositat. I punt. De què li serveix, per exemple, a la 
societat, un ciutadà que sap totes les lleis de trànsit si no les compleix? Es tracta d’adquirir 
els hàbits per a créixer en virtuts humanes. Això tan senzill, però tan difícil en la pràctica, 
seria educar amb naturalitat. 
 
 
Aprenentatge de les virtuts humanes: Educar amb naturalitat 
 
Probablement es tracta de crear situacions diferents de les habituals, però que tinguin sentit 
(estudi, esport, jocs…) en les quals necessàriament s’hagi d’usar i créixer en les virtuts 
humanes, perquè es consolidi una sincera convivència social. Posem un exemple: aïllar 
l’educand conjuntament amb d’altres uns quants dies a la muntanya o al mar (segons els 
costums, riscos, etc.) fent front a les dificultats que sens dubte trobarà. Enmig d’aquests 
obstacles es crea un ambient favorable per a començar a viure les virtuts humanes o créixer 
en elles. Precisament perquè el/la jove troba poques facilitats per a créixer humanament, 
entre altres raons potser per pèrdua de criteris per a seleccionar tècniques educatives, 
sembla necessari proporcionar-li obstacles segons la nostra mentalitat de “adults” (risc, 
aventura… segons la seva mentalitat), ja que després en la seva vida professional, 
familiar… es trobarà amb situacions conflictives, que viurà amb aparent honradesa, i fins i 
tot creurà que fa un servei a la societat. No haurem format un home/dona, sinó com a molt 
un homenet/doneta. Falten les virtuts humanes. I bé, en aquesta situació no habitual que 
dèiem, però molt real i natural, ha d’incidir una adequada dosi d’autoritat per part de 
l’educador, que ajudi l’educand a desprendre’s dels seus lligams, perquè són lligams en 
definitiva el que li impedeix tenir hàbits i, per tant, d’educar-se. 
 
 Fins aquí hem procurat justificar alguna tècnica educativa basada en el principi 
d’autoritat, amb l’interès que no es consideri com quelcom especial o per educadors 
especials o especialistes. Per tant, si una tècnica és per a formar no vol dir que formar sigui 
solament seleccionar tècniques educatives, és condició necessària, només. El que s’ofereix 
està basat en el sentit comú. Ara bé, si a més a més es vol formar espiritualment, 







considerem que s’han de cremar totes aquestes etapes prèvies. Formar un cristià, un 
musulmà, un jueu, etc. en la seva religió sense virtuts humanes de suport, creiem, 
humilment, que es cosir amb una agulla sense fil. En canvi si seguim les etapes de 
l’esforç, de no donar res fet a l’educand, de formar-lo en els valors que quan s’incorporin 
a la seva vida seran virtuts, formarem un bon cristià, o un bon musulmà o un bon jueu. I en 
aquest sentit mai pot haver-hi complicacions a causa de la religió. Les complicacions vénen 
a causa de la manca de virtuts humanes. Compte! Si incorporem o afegim la formació 
espiritual amb la religió que sigui al que hem exposat, podríem afirmar a manera de resum: 
enmig de les dificultats que el/la jove trobarà i on necessitarà l’ús i progrés de les virtuts 
humanes, amb una autoritat que el porti a prendre decisions pel camí de la responsabilitat, 
es fa esment de les costums que alimenten la vida espiritual, situant llavors la tècnica 
educativa en aquest context.  
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