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El capítol 36 de l�Agenda XXI aprovada a la Cimera de Rio el 1992 parla de
la necessitat de reorientar l�educació cap al desenvolupament sostenible i
reconeix el paper decisiu de l�educació en la capacitació i presa de consciència
dels ciutadans respecte als problemes socioambientals del nostre planeta.

En aquest sentit, el text aprovat és prou explícit i clar quan diu: �Tant l�educació
acadèmica com la no acadèmica són indispensables per modificar les actituds
de les persones de manera que aquestes tinguin la capacitat d�avaluar els
problemes del desenvolupament sostenible i abordar-los. L�educació és
igualment fonamental per adquirir consciència, valors i actituds, tècniques i
comportaments ecològics i ètics en consonància amb el desenvolupament
sostenible i que afavoreixin la participació pública efectiva en el procés de
presa de decisions. Per tal de ser prou eficaç, l�educació en matèria de medi
ambient i desenvolupament ha d�ocupar-se de la dinàmica del medi físic/biològic
i del medi socioeconòmic i del desenvolupament humà (que podria incloure
el desenvolupament espiritual), integrar-se en totes les disciplines i utilitzar
mètodes acadèmics i no acadèmics així com medis efectius de comunicació�.

Atesa la dimensió de la crisi socioambiental que viu el nostre món, és clar
que repensar els processos educatius i reorientar-los en la direcció de la
sostenibilitat és avui en dia una necessitat cada cop més urgent. És per això
que Nacions Unides va declarar el període 2005-2014 la Dècada de l�Educació
per al Desenvolupament Sostenible.

Per bé que hi ha molta literatura i experiències publicades sobre educació
ambiental i desenvolupament en els diversos nivells educatius, creiem que feia
falta una publicació que anés a les arrels i abordés els aspectes conceptuals
de fons que comporta el nou paradigma de la sostenibilitat i la seva translació
als processos educatius. Aquest llibre fa un esforç notable per explicar-nos els
orígens dels mites i creences que condicionen la nostra forma de veure i viure
al planeta terra. Ens ensenya a entendre�l d�una altra manera i a actuar en
conseqüència. Tot aquest discurs ens condueix d�una forma inexorable a una
atractiva i radical revisió a fons de tot el procés educatiu.

El llibre és també un exercici conscient de seducció intel·lectual amb l�objectiu
de motivar els educadors per iniciar l�encisant i alhora necessària aventura
d�introduir la sostenibilitat en els processos educatius.

Enric Carrera i Gallissà
Director de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat

Universitat Politècnica de Catalunya



Limits de la terra

4.500 milions d’anys 3.500 4.500-15.000
Aparició de la Terra Primers indicis de vida El futur

El 60% dels serveis dels
ecosistemes de la Terra,
on s’engloba l’aigua
dolça, el sòl, els cicles
de nutrients i la
biodiversitat, s’està
degradant o utilitzant de
manera insostenible.
l’Índex del planeta viu
(IPV) mesura les

tendències de les
espècies que viuen en els

ecosistemes terrestres,
marins i d’aigua dolça. La

petjada ecològica mesura l’ús
que la població fa dels recursos

naturals renovables. La superfície
que es necessita per produir els

recursos que consumeix i per reciclar
els residus que genera.

La capacitat de càrrega del planeta mesura
la capacitat de la naturalesa per renovar-los:

població, recursos, residus, desequilibris, tecnologies...

Petjada ecològica de la
humanitat, 1961 - 2001
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Índex de planeta viu, 1970-2000
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Distribució global de la renda,
Informe PNUD

Sobreexplotació dels oceans, mars i rius.
Esgotament de les pesqueries.
Les 17 pesqueries més importants del món
sobrepassen la seva capacitat sostenible
(FAO).
En els darrers 50 anys, les flotes industrials
han fet desaparèixer el 90% dels grans
depredadors oceànics (WWI 2004).

Les aigües subterrànies baixen de nivell
a tots els continents. La seva qualitat
s’està deteriorant com a conseqüència
de la filtració de fertilitzants, plaguicides,
derivats del petroli, dissolvents, metalls
pesats i residus radioactius (WWI 2004).
La meitat de la població mundial té
dificultat d’accés a l’aigua potable.

S’estima que a començaments del s.XX
la zona forestal de la Terra era d’uns 5.000
milions d’hectàrees. Des d’aleshores s’ha
reduït fins als 2.900 milions d’hectàrees.
Una àrea que fa el doble que l’àrea de
cultiu del planeta (Eco-economia. Lester Brown
2002).
Un arbre produeix anualment 3 milions
de litres d’oxígen (Las cuentas de la vida)

Cada any una superfície com quatre
Catalunyes es desertitza. Des de 1990
14 milions de km2 s’han tornat deserts.
La formació de 2,5 cm. de sòl pot necessitar
entre 100 i 2.500 anys segons el tipus de
sòl (Myers).
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Els últims 10 anys han estat els de més
alta temperatura en els darrers 1.000
anys. La temperatura mitjana del planeta,
segons l’IPCC, pujarà entre 1,4 i 5,8 graus
entre els anys 1990 i 2100.
Un 87% de les glaceres de la península
Antàrtica ha retrocedit durant l’última
meitat de segle (WWI 2.006).

El 20% de la població més rica acapara
¾ parts de la renda mundial. El 40% més
pobre té el 5% de la renda mundial i el
20% més pobre només l’1,5%. El 40%
més pobre correspon aproximadament
als 2.000 milions de persones que viuen
amb menys de 2 US$ al dia.

D’ençà del 1930, la
població mundial ha
passat de 2.000 a 6.300
milions de persones.
Segons les prediccions
de les Nacions Unides,
l’any 2050 arribarà a 8,9
mil milions d’habitants.

Des de 1950, el nivell de CO2 a l’atmosfera
ha augmentat en un 30% degut als
combustibles fòssils. L’any 2002 es van
alliberar uns 6.440 milions de tones de
carboni a l’atmosfera. La concentració
atmosfèrica de CO2 va arribar a 372,9
ppm. Per estabilitzar-la en 450 ppm.,
considerat el llindar, s’hauria d’aturar el
consum de combustibles fòssils.

1/5 part de la humanitat està
subalimentada
1.200 milions de persones pateixen
malnutrició crònica (WWI pg. 61).
1.200 milions de persones pateixen excés
de consum (calories).

Les indústries produeixen anualment
2.000 milions de tones que no es desfan
i que s’aboquen als rius, als mars o
s’amaguen en abocadors subterranis.
Algunes empreses els exporten als països
del Tercer Món (Myers). Entre ells, els
residus radioactius perduren durant vàries
generacions.

Entre 1970 i 2000, hi ha hagut un descens
del 30% d’espècies terrestres, un 50%
d’espècies d’aigua dolça i un 30%
d’espècies marines. El 12% de les 9.800
aus del món està en perill d’extinció en
aquest segle a causa de la detrucció dels
seus hàbitats (WWI Signes Vitals 2003).

Pesticides, fertilitzants, metalls, plàstics...
s’acumulen en els teixits humans afectant
els òrgans vitals i essent causa de càncers
i defectes de naixement.

L’energia solar dirigeix els cicles
geofísics i geoquímics que
mantenen la vida: el cicle de
l’oxigen, de l’aigua, del carboni i
del clima.
Els combustibles fòssils són

energia solar emmagatzemada.
1/4 part de la població mundial

consumeix les 4/5 parts de l’energia global.
Hem utilitzat tant carbó des de la II Guerra
Mundial com durant tota la història anterior
de la humanitat (Myers).

Desarrelament i destrucció de les cultures
vinculades a la Terra a causa de la mineria,
el negoci de la fusta, les preses, les
plantacions.
Homogeneització cultural del món.
Segons la UNESCO avui es parlen entre
5.000 i 6.000 llengües al món.
Gairebé la meitat d’elles té menys de
10.000 parlants i estan en perill d’extinció
(Las cuentas de la vida).

(Gràfic Atlas Gaia N.Myers)

El segle XX ha estat el més violent que
ha viscut la humanitat. Van morir 3
vegades més de persones en conflictes
que en els 4 segles anteriors junts. Àfrica
registra el 40% dels conflictes mundials.

Actualment, uns 25 milions de persones
estan desplaçades internament com a
conseqüència de conflictes o violacions
dels drets humans (PNUD 2.005).

1/4 part de les 49 guerres lliurades l’any
2000 eren conflictes provocats pel control
dels recursos (minerals, fusta, petroli...)
(M.Renner WWI 2.002).



Una de les fonts més imprescindibles per conèixer l�estat del món és
l�informe que amb aquest títol realitza cada any el Worldwatch Institute. Des
de fa dues dècades, el WWI constata la persistència de les mateixes tendències
consumistes i de la tensió creixent en els ecosistemes naturals i socials que
amenaça de dur-los al col·lapse.

La necessitat de canviar la manera com ens relacionem amb la Terra és cada
vegada més urgent. La magnitud i la complexitat dels problemes que afecten el
planeta fa que sovint no sapiguem identificar el seu origen. Presentem aquestes
dades amb la intenció de recordar el vincle entre les diferents crisis ecològiques
i socials, així com la visió del món que les ha generades.

Canviar la percepció del lloc que ocupem en el món, la relació que mantenim
amb els altres éssers i per tant, els valors que impulsen les nostres accions,
és el repte que ens plantegen aquestes dades. Un canvi que pel fet d�implicar
les generacions futures, afecta de manera especial l�àmbit de l�educació.
Proposem una reflexió amb els mestres, professors i educadors en general,
per tal d�avançar cap a un canvi de consciència que pugui reflectir-se en una
cultura de la sostenibilitat.

La major part del que s�ensenya a l�educació formal �primària, secundària
i universitària� està basat en la visió del món que ha originat l�actual crisis
socioecològica, fet que provoca una manca de credibilitat del model educatiu
i que genera la demanda d�uns nous principis des d�on reorientar l�escola.

�D�ençà de la Il·lustració, en ben poques ocasions l�educació ha desafiat
la concepció del món moderna. Aquesta, que situa la natura al servei de la
societat i divideix els coneixements en disciplines desconnectades, ha contribuït
en gran mesura a les crisis ambientals globals. No veiem clar si actualment
l�educació formal és capaç de situar-se apart de la societat i criticar-la de
manera que es pugui crear una concepció del món arrelada en la sostenibilitat�.1

La dificultat principal que trobem a nivell educatiu és l�estructuració
fragmentada del coneixement en assignatures i la separació entre coneixement
teòric i pràctic. Un model basat en la concepció mecanicista que ha dominat
l�àmbit científic des del s. XVII i que impedeix la visió sencera de la realitat
que la comprensió dels problemes actual requereixen.

Comprendre el món des d�una visió sencera i interconnectada requereix
superar dos dualismes fonamentals: l�escissió entre els éssers humans i la
naturalesa i la separació entre el pensament i l�experiència. Des d�ells s�ha
construït una cultura dividida que es reflecteix socialment en l�absència de

referents ètics i en el malestar creixent de la població.

Crec que l�educació s�ha de posar al servei del canvi de societat, del canvi
de cultura. Que ha d�apostar per formar persones amb una ment clara i amb
una gran amplitud interior. Amb capacitat d�indagar per elles mateixes i amb
recursos per respondre creativament a les crisis personals i globals. Qualitats
per a les quals és necessari treballar des de l�escola.

Aquestes pàgines són una invitació al diàleg amb els educadors. Una eina
de reflexió  sobre la forma de transformar els continguts educatius basada en
les idees d�un nou paradigma.

Una reflexió sobre la necessitat d�implicar-nos des de les escoles i des de
les universitats, en la transmissió d�un saber necessari en el món què vivim;
en la comprensió d�una realitat cada vegada més complexa, plural i
interconnectada, on nosaltres i sobre tot les noves generacions han de viure,
actuar i crear vincles de comprensió i suport mutus.

1 Gary Gardner L�Esperit i la Terra. Claret Barcelona 2004. pg. 197.



Des de quina visió del món parlem, ensenyem o investiguem? Què donem
per suposat, per cert i evident sense ser-ne conscients? Com presentem les
ciències, les arts o les humanitats?

Qualsevol forma de coneixement es basa en creences implícites, però
quan una visió del món s�ha demostrat inviable perquè genera intolerància,
violència, explotació dels recursos i contaminació, quan és clar que cal canviar
els hàbits de comportament, de pensament i de percepció, cal fer-se conscient
de com s�ha construït aquest món. Bateson plantejava a finals dels anys 70,
com també ho van fer altres autors,2 la necessitat de canviar les creences
fonamentals que han configurat les societats modernes. Entre elles, el dualisme
és la paraula que descriu millor aquesta base comú; aquesta percepció
inconscient que ha donat lloc a la nostra insostenible manera de viure.

Per dualisme entenem la visió escindida del món que es va originar a
Grècia, dividint el món de les idees, considerat l�autèntic i veritable, i el món
dels fenòmens naturals, considerat il·lusori. Un paradigma que ha configurat
tota la nostra civilització.

El dualisme filosòfic ha consolidat la separació entre ment i matèria i entre
ésser humà i naturalesa, originant un buit cada vegada més gran entre l�un
i l�altre. Un paradigma que ha anat desplaçant altres formes de saber creient
en la superioritat de la racionalitat abstracta.

L�impacte social del dualisme es va produir a partir de la revolució científica,
ja que és aleshores quan, gràcies a la metodologia científica i la tecnologia,
es pot desplegar el projecte d�explorar i manipular la naturalesa. L�altre factor
important fou la separació que es va produir entre la ciència i la religió,
accentuant-se la separació entre les creences personals i la racionalitat
professional.

D�altra banda, aquesta visió del món ha crescut reforçada amb la visió
lineal de la història. Una interpretació originària del món judeocristià que ha
contribuït a generar el mite d�un progrés unidireccional d�esquena a la
naturalesa.

Aquests són els aspectes filosòfics implicats en la crisi actual i que convé
conèixer des dels àmbits educatius:

Dualisme ment-matèria / naturalesa-cultura
Racionalisme i reduccionisme expressats en l�abstracció i quantificació
dels fenòmens
Linealitat del temps

2 Cf. G. Bateson. 1979 Mind and Matter. Collins. Glasgow; i R. Panikkar.
1979 Myth, Faith and Hermeneutics. Paulist Press. New York.



Tant a nivell social i polític com a nivell personal, aquests dualismes han
provocat grans divisions, essent un factor de malestar permanent. El buit
creat entre aquests dos móns ha causat la pèrdua de referents ètics, la
disgregació social i el desinterès per un coneixement que ha perdut la connexió
amb la realitat viva. El sentiment d�alienació del món és el principal obstacle
a l�hora d�educar, ja que bloqueja el sentiment d�empatia pels demés i impedeix
que es desperti el sentit de responsabilitat amb l�entorn.

Després de gairebé 60 anys de qüestionament d�aquestes premisses,
disposem d�un bagatge intel·lectual molt ampli. Una sèrie de referents orientats
tots ells a l�articulació d�una nova antropologia i d�una nova cosmologia des
d�on generar una manera de viure sostenible.

Aquests referents provenen de la teoria de sistemes, de la ciència holista, de
la psicologia gestalt, de la física quàntica, de noves interpretacions de la biologia
i, sobretot, del pensament ecologista que ha aportat el marc principal on incloure
aquests altres continguts. Àrees coherents entre elles i que comparteixen una
visió no dual, no lineal i no mecanicista.

Del que no disposem tan bé és de les eines per canviar nosaltres mateixos,
per reconfigurar-nos internament des de noves premisses, des d�una experiència
diferent del món. Aquesta és la principal dificultat del canvi de cultura: que
suposa el repte d�una transformació interior.

Una transformació que afecta el sentit del lloc que ocupem en el món.
Entenc així l�experiència cosmològica; com una experiència de ser ú amb el
món i de ser únic alhora. Una intuïció sobre la necessitat de realitzar el que
cadascú és, sense que això suposi cap mena d�importància personal.

Aquest exercici requereix un descondicionament cultural i personal alhora.
La revisió d�algunes categories mentals que tenim assumides i d�algunes
creences que ens semblen intocables. Desaprendre la manera com interpretem
la realitat i la manera com ens hi relacionem internament. Requereix doncs
descondicionar-se cognitivament i emocionalment. Per això, els educadors
necessiten eines de formació integral.

Crec que aquest és el tema que li correspon �desenredar� a la nostra
generació. I no és casual que la nostra època sigui un temps d�intens intercanvi
cultural. D�alguna manera, el món expressa aquest neguit, aquesta necessitat
de noves perspectives que es manifesta en una cerca d�experiències espirituals
diferents i que és una cerca recíproca entre l�est i l�oest.

Les lluites intergeneracionals, així com els moviments ideològics, han obert
el pas a una major igualtat entre sexes, classes socials i cultures; han dignificat

la naturalesa humana. Però les injustícies socials no han disminuït. De la
mateixa manera que una profunda consciència crítica del camí emprès pel
model de desenvolupament econòmic occidental no arriba a modificar els
índexs de vitalitat del planeta.

El problema, com deia la UNESCO en la carta fundacional de 1945, és la
ment humana. Però avui sabem també que la ment no és només l�intel·lecte.
Hauríem de parlar potser, com fan algunes tradicions orientals, de la ment-
cor, per designar la unitat entre consciència i experiència, sense la qual el
pensament no transforma, ni l�acció no és encertada.

Amb aquest objectiu general, la UNESCO ha promogut l�alfabetització i
l�educació arreu del planeta. Enguany, el desenvolupament sostenible és un
dels Objectius del Mil·leni. Creiem que és hora d�enfocar l�educació cap a
aquests objectius.

Els canvis culturals són molt lents i es produeixen a diferents nivells. Ha
d�haver-hi  una sincronia entre la necessitat del canvi i el manteniment d�una
estructura que asseguri la continuïtat del sistema (social, biològic, cognitiu...).
La biologia explica molt bé com són els processos evolutius que combinen
el desenvolupament intern, fisiològic, amb l�adaptació a les exigències del
medi. L�evolució cultural, amb els seus processos cognitius, no és tant diferent.
Requereix també un equilibri entre canvi i estructura. És a dir, els sistemes
culturals, igual que els naturals, necessiten per canviar, el manteniment de
l�equilibri intern que assegura la seva supervivència i la continuïtat dels
processos.

Un coneixement que avança només a nivell d�abstracció, d�anàlisi i de
càlcul sense tenir en compte la intuïció, els sentits, la solidaritat amb els altres
o la renúncia, bloqueja el seu propi creixement ja que perd la mesura de la
realitat. Regint-se només per la innovació i les tecnologies, perd la capacitat
de valorar els seus efectes a llarg termini. Potser la salut i també la sostenibilitat
consisteixen en mantenir aquest delicat equilibri entre el tot i les parts, entre
el que la ment és capaç de comprendre i el que el cos està en condicions
d�assumir, entre l�esforç material i l�abandó espiritual; entre el temps de la
vida humana i el temps de la Terra.

Els dos pols de la realitat es necessiten l�un a l�altre, com les cultures
antigues han sabut i han respectat. El dualisme, com dèiem, ha construït una



visió del món enfrontada on l�altre és vist com un obstacle, o un enemic a
vèncer. Tant a nivell de creixement personal com a nivell de creixement social
i cultural, el progrés és vist com una constant lluita per conquerir, per demostrar
la superioritat d�uns sobre els altres.

Implícitament hi ha un enorme problema d�identitat, ja que la persona viu
sotmesa a la pressió de ser un individu més i més reconegut i tot criteri d�acció
esdevé funció d�aquest individu. Gravitant al voltant d�ell mateix, l�individu
modern viu en un espai cada cop més petit, malgrat sigui capaç de travessar
grans distàncies.

Voler una cultura sostenible implica voler corregir aquests desequilibris.
Mantenir les condicions que fan possible la vida als diferents sistemes i
ecosistemes.

Per això una educació per a la sostenibilitat ha de situar-se en el lloc de
l�equanimitat; ha de trobar la justa proporció entre l�acció i la contemplació,
entre l�anàlisi i la síntesi. Ha de mirar que els estudiants creixin sencerament,
sense perdre la seva pròpia mesura, el seu propi ritme interior. I que el
coneixement que es presenta i que se�ls demana respongui també a aquesta
equanimitat.

Els educadors han de saber acompanyar en aquest procés; però també
han de saber aportar elements pedagògics i de pensament que facilitin el
seu curs. El primer pas per orientar-se en aquesta labor és reconèixer la crisi.
Reconèixer-la com a educadors i com a persones que comparteixen els
mateixos interrogants que els alumnes.

La tasca del pensament és precisament obrir la consciència, oferir una
perspectiva àmplia que permeti relacionar els diferents nivells de la realitat
i, per tant, comprendre millor el moment que es viu. El dualisme és l�empremta
cultural que hem de superar. En la seva �graella�, l�abstracció i la linealitat
del temps són els esculls principals.

Ajudar a créixer, ajudar a aprendre, i per tant, ajudar en els processos de
canvi implícits en el creixement, és la funció dels educadors. El problema és
saber què cal transmetre avui dia per tal d�ajudar als joves a conduir
adequadament les seves vides en un món canviant, incert i amb un llegat
econòmic, polític i social que ha generat una gran destrucció tant a nivell del
medi ambient com de les cultures i de la naturalesa ètica humana. Com ajudar
a canviar, a créixer, quan és tota una cultura la que necessita fer-ho?

Les idees, igual que les creences personals, tenen una història ben arrelada
que ha donat forma a la nostra manera de mirar les coses. Canviar de visió
del món és una revolució interna que capgira la percepció de nosaltres
mateixos. Alguna cosa semblant devia passar quan es va haver d�assumir
que la Terra girava al voltant del sol. És diferent viure creient que som el
centre de l�univers o creient que som un planeta més en un univers infinit.
D�una magnitud semblant és passar de creure que som una espècie privilegiada
amb el dret de decidir sobre la naturalesa, a assumir la interdependència
radical entre tots els éssers.

Tant els mestres i educadors, com els alumnes, viuen la mateixa crisi d�una
concepció del món que dia rere dia mostra noves facetes, nous exemples
d�un discurs cultural que no és capaç de generar un ambient social pacífic,
no té eines per superar la intolerància o la violència, ni pot assumir la
responsabilitat de viure a la Terra sense destruir-la.

Aquesta crisi es manifesta en la ruptura dels antics sistemes de valors, en
un malestar cultural generalitzat i amb un sentiment personal de pèrdua
d�identitat viscut com a alienació.

Les diferents transformacions que hem viscut col·lectivament durant el segle
XX han produït noves realitats, nous comportaments, i han fet caure mites i
certeses que semblaven fites assolides per sempre. Tenen a veure amb la
caiguda d�un model jeràrquic i dominant, representat indistintament pel
racionalisme, el monoteisme o el colonialisme. Culturalment, necessitem
fonamentar novament els valors en una interpretació del món no jeràrquica, ni
milenarista. Uns valors que se sostinguin en ells mateixos, en la pròpia experiència
d�interrelació amb la comunitat humana i planetària.

Els pares, mestres i la societat en general, han de seguir responent a les
preguntes i necessitats de cada etapa d�aprenentatge. I per fer-ho han de
tenir una perspectiva mínima des d�on ordenar la seva complexitat. Proposem
la noció de sostenibilitat com a horitzó d�aquest canvi. I les nocions de no-
dualitat i interdependència com els seus eixos fonamentals. Amb elles volem
designar la intenció de restablir la unitat del món i la interconnexió entre totes
les seves dimensions.



Com contribuir des de l�educació formal a aquest doble canvi? Cap a on
cal transformar l�escola o la universitat per facilitar aquest procés?

Tres aspectes ens semblen fonamentals per iniciar aquest debat:
a) clarificar la visió del món emergent;
b) adequar els currículums, la metodologia i l�organització escolar i la

universitària, a aquesta visió del món;
c) admetre la necessitat de canviar interiorment i posar-se a disposició de

treballar per aquest canvi.

L�informe Delors ha sintetitzat així les necessitats de l�educació per el tercer
mil·leni: aprendre a conèixer, a fer, a viure junts i a ser. Educant per tant la
dimensió mental, creativa, social i espiritual, la Unesco es posa en la línia
d�una educació integral invitant als educadors a posar-se a treballar per
transformar l�escola.

Hi ha moltes maneres de dur a terme aquesta transformació. Però totes
elles inclouen la manera d�ensenyar, el projecte educatiu, els continguts
curriculars i la formació sencera de la persona.

Si enmig de tantes crisis l�escola segueix essent un lloc d�aprenentatge,
un lloc on les generacions aprenen a viure, és perquè l�aprenentatge es
fonamenta en la relació. La relació mestre-alumne i la dels alumnes entre
ells. La qualitat de les relacions que s�estableixen dins de l�escola, igual que
les relacions familiars o al barri, són el teixit que permet als joves aprendre i
adaptar-se al món on viuen.

Si mirem però els continguts acadèmics, el que destaca és la divisió entre
un coneixement objectiu i un altre de subjectiu, l�especialització i l�abstracció.
Els valors que implícitament es transmeten són la competitivitat, l�eficàcia, ...
Una sèrie d�actituds i d�esquemes que es mouen en l�àmbit mental i que
agreugen la separació entre la ment i el cos, entre el pensar i el fer; entre el
saber i els valors.

La nostra cultura neix d�una visió del món dual i abstracta i transmet dualitat
i abstracció a la major part de nivells educatius. Sense modificar aquest punt
de partida és difícil que arribin a arrelar els valors de la solidaritat amb les
persones i la responsabilitat amb els ecosistemes.

Una educació sostenible serà aquella que torni a vincular el pensar i el fer,
que arreli les persones en la seva pròpia experiència, que ensenyi a ser un
mateix i a pensar creativament.

Hi ha una dita xinesa que diu �no es pot estar gaire estona de puntetes�.
És a dir, que per mantenir l�equilibri cal posar els peus damunt la terra, distribuir
el pes del cos de manera equitativa, vascular al voltant de l�eix central de la
columna. Una metàfora senzilla per dir que depenem del cos, de la naturalesa,
de les forces internes que ens mantenen drets. Una metàfora més elaborada
per dir que una persona o una cultura que es guia només per la raó abstracta,
tard o d�hora emmalaltirà. Que no es pot conèixer el món només des d�una
perspectiva, ni fer girar als demés entorn dels interessos individuals.

En què consisteix un coneixement no parcial? Com es transmet un
coneixement que no és només mental? Com s�ensenya la responsabilitat?
Com es fa veure que el món que vivim és el reflex de la nostra ment? Que
el coneixement, si no va acompanyat d�un treball interior, no transforma la
realitat? Per tant, com canviar interiorment? Com canviar els patrons de
comportament, els hàbits socialment adquirits?.

Aquestes són les qüestions que es plantegen si volem anar més enllà d�una
educació teòrica sobre el medi ambient i fer front a la qualitat ètica de les
relacions que establim amb les persones i amb el planeta. La sostenibilitat
entesa com a manera equilibrada de relacionar-nos amb la Terra i amb els
éssers que hi viuen.

Els valors es transmeten amb les actituds quotidianes, en la relació personal.
És important fer-se conscient de què transmetem inconscientment i intentar
adequar-ho als canvis que volem suscitar. Cal plantejar-se, des del punt de
vista dels educadors, dues qüestions bàsiques que afecten la orientació,
sostenible o no, de l�ensenyament:
a) Com ensenyem? Com ens relacionem amb els alumnes, amb els continguts

i amb els materials?

Si parlem de la història, la geografia o la química, com d�una realitat apart
de nosaltres, com un objecte de coneixement extern, reforcem l�actitud de
no implicació i inhibim la capacitat de cada un de generar respostes
adequades.

Si en el procés d�aprendre el que valorem és el resultat final, l�eficàcia i
l�exactitud, impedim que es desenvolupin qualitats com són la creativitat,
la solidaritat i la flexibilitat.

b)  Com adequar els currículums acadèmics als valors que volem transmetre?
Basar un currículum en la relació i en la responsabilitat amb les persones
i amb la Terra.
Relació és responsabilitat. Posar-se en el lloc de l�altre; saber valorar i



L�educació ambiental va iniciar-se arrel de la Conferència de Tbilisi l�any
1977. El seu objectiu era modificar actituds i proporcionar criteris i coneixements
per tal de desenvolupar la responsabilitat amb el medi i la solidaritat amb els
països no desenvolupats. Altres conferències s�han seguit, en les quals s�ha
intentat determinar estratègies d�acció educativa que poguessin conduir a la
construcció d�una ètica ambiental i a nous models de desenvolupament. Així,
l�educació ambiental s�ha proposat l�adquisició de coneixements i de valors,
però també capacitar per l�acció i per al canvi.

Alguns dels principis que orienten l�educació ambiental són: treballar els
conflictes;  �pensar globalment i actuar localment�; decidir en el present tenint
en compte les futures generacions. Principis que han creat un llenguatge i
una preocupació que ja forma part de l�ambient social actual.

L�educació ambiental no vol ser una assignatura més, sinó desenvolupar
processos d�aprenentatge interdisciplinaris que, posant en relació diferents
àmbits de coneixement, els facin confluir en un aprenentatge integrat on el
medi sigui l�eix dels diferents problemes. Aquest funcionament implica un
treball en equip per part del professorat que, per ser efectiu, hauria de compartir
els mateixos objectius.

L�educació ambiental vol incidir no només en l�alumne, sinó que pretén
també una transformació real de l�entorn. Canviar una cultura fonamentada
en el domini de l�altre, per una cultura de la solidaritat. Adoptar una postura
biocèntrica és una de les maneres com s�ha designat aquest canvi que té,
com és obvi, múltiples etapes i es realitza a nivell multidisciplinari.

L�educació ambiental ha fet una passa important elaborant materials didàctics
i recollint informació sobre els principals problemes ecològics, però no ha
pogut trencar la barrera entre el saber i el fer. El gran problema en què es
troben aquests educadors és com modificar els hàbits personals i com incidir
realment en el canvi de valors. És per això que s�ha anat indagant en el
fonament cultural dels valors que ens porten a malmetre la salut del planeta.

Aquesta reflexió ha fet veure la necessitat d�un canvi de consciència molt
més profund que repercuteix en tots els àmbits del coneixement i de la societat.
Un canvi que afecta la manera de comprendre l�ésser humà i la funció del
coneixement en la transformació de la realitat.

avaluar el pes de les decisions, comprometre's socialment, són idicadors
d'una educació sostenible. Crear comunitat; i fer visibles les connexions entre
les diferents àrees del coneixement.

c)  Què és important conèixer?
Per què és important parlar bé? Què pensa la geografia? Per què convé

saber identificar les muntanyes? Què ens ensenya a nosaltres mateixos la
composició de les roques? No sempre s�ha de buscar una resposta que tanqui
la pregunta; sinó assumir les preguntes essencials i deixar-les actuar.

Aprendre a pensar de manera concèntrica, considerant les diferents
dimensions amb què està vinculat cada tema, cada problema. Pensar de
manera que el pensament no sigui una fugida de la realitat, sinó una aproximació
més real, implica aquest centrament que cerca l�essencial. Deixar que la
percepció s�impregni d�aquest pensament. Saber estar amb un problema,
amb una pregunta i compartir l�espera amb els altres. Saber valorar, sospesar
el que s�està plantejant.

En una societat intoxicada per la informació i la publicitat, el més important
és acompanyar els joves en les preguntes essencials a través dels
coneixements actuals. No disposem de molt temps per viure i actuar. I aquest
temps ha de viure�s amb plena consciència.

L�educació sostenible posa en un segon terme l�eficàcia i en un primer
terme la transformació personal. Prioritza el canvi de valors i, per tant, entra
en contradicció amb el model social vigent.

La dificultat principal per iniciar aquest canvi és la resistència de les persones
adultes que veuen trontollar les seves pròpies certeses. A nivell pràctic però,
i per començar, l�únic que cal és una actitud d�obertura interior a un nou i
col·lectiu aprenentatge.



L�enfocament excessivament teòric i marcadament desconnectat de la vida
diària és un dels obstacles amb què es troben els ensenyants que volen incidir
en el canvi de valors. Una societat enfocada al consum i a la competitivitat
com l�actual, difícilment serà contrarestada amb discursos racionals sobre la
solidaritat o l�austeritat necessària per contaminar menys l�atmosfera.

Mentre el subjecte de l�educació sigui un individu que vol ocupar els primers
llocs en la cursa del progrés econòmic i tecnològic, les lluites per introduir
criteris de sostenibilitat en la vida quotidiana seran causes perdudes. Sense
un canvi en la percepció interna de la pròpia identitat i, per tant, dels objectius
significatius per la realització d�aquesta identitat, les recomanacions ètiques
no tindran efecte. No poden tenir efecte perquè no incideixen en el
posicionament intern de la persona.

Si l�educació ambiental es troba frenada davant la separació entre el que
es coneix i el que s�està en condicions de fer, és també perquè les persones
ens hem distanciat enormement de la naturalesa; ens hem desidentificat dels
processos naturals. És clar que cada vegada més i gràcies a aquests
educadors, les persones són més sensibles al medi ambient. Malgrat aquesta
sensibilitat tothom té clar que l�espècie humana s�ha independitzat de la
naturalesa. Gràcies a la ciència, a la tecnologia, als diversos coneixements
que ha acumulat la humanitat, tots compartim la creença íntima que, malgrat
les crisis dels ecosistemes, l�espècie humana se�n sortirà perquè trobarà un
planeta nou, perquè inventarà una alimentació sintètica, perquè resoldrà les
emissions de CO2, etc. És a dir, podem conèixer i respectar millor la naturalesa,
però no ens identifiquem amb ella, no ens considerem sotmesos a les seves
mateixes lleis ni creiem tenir el mateix destí. Vivim amb la il·lusió de poder
escapar dels ritmes i límits de la Terra i aquesta creença fa que el canvi no
es produeixi.

2.1 Aprendre de la naturalesa

Transformar les nostres societats en comunitats sostenibles; trobar maneres
de viure en pau amb els diferents éssers que hi habiten requereix també
canviar a diferents nivells: En primer lloc, abandonar la creença que som
éssers privilegiats amb un destí de domini sobre els altres. En segon lloc,
reconèixer els nostres límits temporals i cognitius i aprendre de la naturalesa,
reajustant els nostres processos metabòlics en el si del planeta. En tercer
lloc, orientar la nostra capacitat creativa i de coneixement en benefici de tots
els éssers.

Comprendre els principis d�organització de les comunitats ecològiques
(ecosistemes) i utilitzar-los per crear comunitats humanes sostenibles és el

propòsit del que s�ha anomenat alfabetització ecològica. Des d�ella es vol
modificar la percepció de la realitat i pensar en termes de relacions, connexions
i contextos.

L�ecologia és la ciència que en el segle XX ha fet retornar la visió holista
del coneixement. Enfocada a conèixer les relacions que s�estableixen entre
organismes en un ecosistema, ha anat construint una manera d�estudiar els
fenòmens vius basada en la interacció i la interdisciplinarietat. L�estudi dels
ecosistemes naturals ha anat educant la mirada científica, desplaçant la visió
mecanicista, alhora que s�anava ampliant als sistemes socials i culturals.

Al mateix temps i des de la física, la química o les matemàtiques, creixia
un llenguatge basat en la noció de sistema i de complexitat. Conegut en
l�àmbit científic com a pensament sistèmic, es caracteritza per investigar els
organismes vius, els ecosistemes i els sistemes socials com a totalitats
integrades; la característica dels quals és que les seves propietats no poden
ser reduïdes als seus elements individuals.

El pensament sistèmic s�ha estès en els darrers 30 anys a la ciència de
la complexitat. Inclou un nou llenguatge matemàtic i un conjunt de conceptes
per descriure la complexitat dels sistemes vius. Aquest és el fonament teòric
de l�alfabetització ecològica. Enlloc de veure l�univers com un conjunt d�elements
mecànics, es tracta de veure�l com una xarxa de patrons de relacions
interconnectades i autorregulades de manera planetària. Això modifica la
comprensió de tots els organismes. Enlloc del dualisme entre cos i ment,
trobem el sistema immunitari, endocrí i nerviós i les cèl·lules com a sistemes
vius cognitius. De la mateixa manera, l�evolució no és vista com una lluita
competitiva per l�existència sinó com un procés de desplegament cooperatiu
amb simbiosi creativa.

Aquesta visió de la realitat ha anat impregnant els ambients més oberts
dins les ciències, creant un ambient que facilita una millor adaptació a la
complexitat, a la incertesa, al pluralisme. Emergeix com a resultat de l�excessiva
fragmentació i instrumentalització de la ciència i la tecnologia i per això mateix
es presenta com un marc de coneixement possible i adequat al món
contemporani. La visió d�una ciència sistèmica; d�una recerca inserida en les
necessitats reals de les persones, implica adoptar  un canvi de direcció en
els mateixos objectius de la nostra societat. Canvis que han de configurar els
sistemes econòmics, les institucions socials i les futures tecnologies. Per això
és fonamental introduir-la en l�educació. I requereix una pedagogia imbuïda
dels seus principis.

L�aprenentatge avança de manera interconnectada amb l�experiència, les
emocions i el context social. En el cervell, la percepció holística i l�analítica



treballen conjuntament. Tot això fa evident la necessitat de desenvolupar un
currículum integrat que tingui sempre present el context del coneixement i
tingui cura de desenvolupar les diferents habilitats cognitives. Que actuï
implicant els estudiants i la comunitat educativa en accions i compromisos
socials.

Cal elaborar currículums que ensenyin els cicles, les diversitats, la
interdependència i la coevolució de totes les dimensions de la realitat.
Coneixements que han regit les cultures més antigues i que, reelaborats des
de les ciències i la filosofia actuals, representen un ajut real per enfocar els
reptes d�aquest segle XXI.

2.2  Alfabetització ecològica3

  Un coneixement que aprèn de la Terra

El sentit primer d�aquesta alfabetització és aprendre a treballar amb la
naturalesa i no en contra d�ella. Així ho ha entès el moviment en pro de la
permacultura,4 una manera de dissenyar comunitats sostenibles que pren
com a referència els principis observats en la naturalesa. Els processos que
es produeixen dins els ecosistemes naturals no generen contaminació, tot
es recicla, tot circula. Cada element té vàries funcions, com per exemple
podem observar en un arbre, i cada funció és sostinguda per diversos
elements. La diversitat és un valor en sí mateixa, per això és tant prioritària
en els objectius ecològics com en els educatius.

Aquests són alguns conceptes bàsics de la ciència sistèmica o holista que
explica la vida i els seus processos de manera sencera, sense reduir els
cossos als seus elements, sinó mirant-los en la seva unitat i complexitat.
Aquests conceptes s�apliquen a tots els àmbits del coneixement i conformen
una base teòrica important des d�on pensar i reinterpretar la vida i la societat
en el planeta.

Sistema: Conjunt d�elements interconnectats orientats a un mateix propòsit.
Les propietats que presenta el conjunt no es troben si mirem els elements
de manera aïllada. El tot és més que les parts. En un sistema, cada element
potencia el desenvolupament dels altres (sistema solar, sistema nerviós, cos
humà, la Terra...).

Xarxa: trama multidimensional, feta de matèria, temps i espai, consciència,
valors, coneixement, cultures... esdevé model de comprensió de la realitat,
substituint la jerarquia.

La funció de cada component d�una xarxa
viva és participar en la producció i

transformació dels altres. De manera
que la xarxa es fa a si mateixa
contínuament. La naturalesa, doncs,
és vista com una xarxa orgànica,

totalment interconnectada. Una xarxa
biosfèrica en la qual cada ésser és el
que és a partir de les relacions que
manté amb tots els demés.

La ciència convencional entén que els
organismes no alteren el seu entorn sinó que només s�hi adapten,

ja que donen per suposat que l�entorn no és viu. La perspectiva
interdependent, en canvi, entén els components vius i no vius del sistema,

com dues forces que interactuen afectant-se mútuament.

La combinació entre unitat (sistema) i interdependència (xarxa), permet
entendre els éssers vius com a xarxes i interaccions moleculars que es
produeixen a elles mateixes i especifiquen els seus propis límits, segons les
següents característiques:

Emergència: La irrupció d�un nou ordre, les característiques del qual
només poden ser observades quan ja està constituït.

Propietats emergents:  Aquelles que apareixen en observar un sistema sencer.
Ex.: El sorgiment de l�ordre qualitatiu de la cèl·lula.

Autopoiesi: Procés d�autoorganització i d�autoreferència inherent
a la cèl·lula i als sistemes vius.

Autorregulació: Capacitat de mantenir l�equilibri en un sistema a través
del patró d�organització interna en la seva adaptació
als canvis externs. Ex.: Homeostasis.

L�organització d�un sistema viu és la configuració de les relacions entre els
seus components que determina les característiques essencials del sistema.
Aquesta configuració és el que s�anomena patró d�organització d�una classe
determinada: bactèria, gira-sol, gat o cervell humà. El patró d�autoorganització
és la configuració de relacions característiques d�un sistema.5

L�estructura d�un sistema és la manifestació física del seu patró d�organització.3 Procedent de F. Capra, aquest concepte s�ha popularitzat, esdevenint un símbol de la nova
cultura.

4 Permacultura (agricultura permanent). Bill Mollison i David Holmgren. Tagari. Austràlia 1974. 5 Cf. Capra. 1998. La trama de la vida. Anagrama.



El vincle entre patró i estructura és el procés de continua corporeització,
com a tercer criteri per descriure els organismes vius. Tots tres criteris són
interdependents.

Aquesta interdependència entre patró, procés i estructura permet superar
la divisió entre ment i matèria que ha determinat la història de la ciència
occidental. La interdependència afegeix un nivell de complexitat a la mirada
científica, amb la qual és possible entendre que en una polaritat els dos extrems
no s�exclouen, sinó que es complementen i es necessiten per existir.

Quan es dissecciona un organisme es trenca el seu patró d�organització,
quedant reduït a la seva estructura formal. La principal aportació de la mirada
sistèmica és aquesta integració de la part mesurable de la realitat i la part
qualitativa, intuïtiva i emergent que havia quedat desestimada en la ciència
clàssica.

Aquesta integració transforma la manera d�entendre la matèria i, per tant,
ha de transformar la manera de tractar-la. La matèria no és �simplement�
àtoms i molècules; no és inert ni passiva. Fins en les seves formes més
simples, la matèria és viva i conté els principis d�autoreproducció i autoregulació
que trobem en els sistemes més complexos.

Una altra característica important dels sistemes vius és que la seva
organització autopoiètica inclou la creació d�un perímetre que especifica el
territori d�operacions de la xarxa i defineix el sistema com una unitat. Tots els
sistemes vius són sistemes cognitius i la cognició implica sempre l�existència
d�una xarxa autopoiètica.6

La cèl·lula és el sistema autopoiètic bàsic. La membrana és el límit de la
cèl·lula; admet aliment i expulsa els residus. La xarxa autopoiètica crea els
seus propis límits, que defineixen la cèl·lula com un sistema propi que participa
al mateix temps en una xarxa més gran.

Com que tots els components de la xarxa autopoiètica són produïts per altres
components de la xarxa, el sistema complet és organitzativament tancat, malgrat
ser obert en relació als fluxos de matèria i energia. Aquesta clausura organitzativa
implica que un sistema viu és autoorganitzador, en el sentit que el seu ordre i
comportament no són imposats des de l�exterior sinó establerts pel propi sistema.
És a dir, els sistemes vius són autònoms, però interactuen amb el medi.

Les mateixes característiques podem trobar-les en els ecosistemes: la
combinació d�organismes vius i no vius. Poden mirar-se com organismes
complexos, amb les mateixes característiques que els éssers vius:
autoregulació, autoreferència i metabolisme.

D�aquesta manera podem entendre el funcionament de sistemes més
amplis. Sistemes naturals i sistemes culturals, compartint una mateixa dinàmica
en xarxa. La noció de sistema obre una dimensió més a l�estudi de les
interrelacions entre naturalesa i cultura, essent avui dia una noció imprescindible
per a la seva comprensió.

Aquesta perspectiva ha obert també una nova direcció a la comprensió de
la salut de la que es deriven la majoria de pràctiques mèdiques holistes i
integrals. Totes tenen en comú entendre la salut com un equilibri entre les
diferents dimensions de la persona i d�aquesta amb el medi.

És important introduir aquesta nova comprensió dels sistemes vius en els
programes educatius. Idees que afecten, com és evident, a l�estudi del cos,
de la ment, de la Terra i de les seves mútues interaccions que, en lloc de
presentar-se com a objectes de coneixement, són estudiats com a sistemes
interrelacionats:

 El cos com a unitat física, mental i emocional. Cada part reflecteix el tot.

 La ment com a procés. Les interaccions dels organismes vius amb l�entorn
són interaccions cognitives, mentals.7 La ment és immanent a la matèria.
És propietat del món que ens envolta; una qualitat de la vida. El medi
comú.

 La Terra, el sistema més complex. L�atmosfera és un sistema obert
allunyat de l�equilibri, caracteritzat per un flux constant de matèria i energia.
Un procés autorregulat per la Terra. La teoria Gaia8 demostra la vinculació
de sistemes vius i no-vius. La interrelació entre plantes, microorganismes,
animals i roques, oceans i atmosfera. No es pot pensar en roques, animals
i plantes separadament. Els cicles de retroalimentació regulen el clima
de la Terra, la salinitat dels oceans i altres constants planetàries.

La teoria Gaia entén la vida de manera sistèmica, unint geologia,
microbiologia, química atmosfèrica i altres disciplines. La vida crea les
condicions aptes per a la seva pròpia existència. La regulació de la temperatura
és una propietat emergent del sistema.

La visió del planeta com un organisme viu ha contribuït a articular novament6 Tots aquests conceptes es poden trobar desenvolupats i exhaustivament explicats en l�obra
de H. Maturana i Varela, EL árbol del conocimiento. I de manera resumida i divulgativa en els
diversos llibres de F. Capra, especialment el seu clàssic La trama de la vida. Anagrama,
Barcelona. A partir d�ells s�ha generat una àmplia obra d�autors que han seguit investigant i
aportant nous conceptes al que ja es coneix com pensament sistèmic.

7 Maturana-Varela. El árbol del conocimiento. Debate. Madrid, 1990.
8 J.Lovelock. Gaia. Una nueva visión de la vida sobre la Tierra. Orbis, Barcelona. 1985



la imatge de la Terra com a hàbitat, com a casa comú (oikos). Una explicació
que integra novament l�experiència mil·lenària de pertànyer a un únic món
viu i els coneixements de la ciència contemporània. Des d�ella s�obren també
nous horitzons per al desenvolupament econòmic i social i emergeixen els
valors d�equitat i justícia planetària en un ordre natural dinamic restituït. Les
lleis de la casa: l�eco-nomia. La distribució equitativa dels béns materials, de
la riquesa planetària.

Sistemes socials i culturals

Cada cultura és una expressió del món. Una forma de ser conscient de la
realitat fonamentada en una experiència i un context propis. Generant sentit,
símbols, tècniques i estructures socials. Cada cultura és sencera, té sentit en
ella mateixa. Això no vol dir que no es pugui comunicar amb una altra cultura.
Precisament per emergir del món com un tot, totes les cultures comparteixen
una base comú, des d�on és possible el diàleg.

El món viu

El món, com a sistema que engloba altres sistemes, és el medi, la matriu,
la xarxa espacial - temporal rítmica comú a tot el que existeix. És un exercici
filosòfic pendent de fer el d�explicar novament el món com a unitat sense
caure en la visió d�un sistema tancat. Per això les metàfores del pensament
sistèmic ajuden; si el veiem com un organisme viu, comparteix les mateixes
qualitats de tot sistema: límits i obertura.

El diàleg entre persones i entre cultures és possible perquè compartim un
món comú, emergim d�una mateixa xarxa. El món és sempre local, concret,
el sòl que trepitgem i l�aire que respirem. És a través dels sentits, de la
percepció del lloc concret i del cos limitat, que ens comuniquem i que connectem
amb la realitat més àmplia, amb la totalitat del cosmos.

Sistema Solar

Planeta

Ecosistemes

Societats

Organism
es

 Cèl.lules
Sistemes dins de sistemes en
una xarxa oberta.

Xarxa temporal-espacial

�Els sistemes vius estan organitzats en un procés causal circular tancat, que
permet el canvi evolutiu de manera que la circularitat es mantingui, però que
no admet la pèrdua d�aquesta circularitat... Els sistemes vius són sistemes
cognitius i el procés de viure és un procés de cognició.� 9

Les espècies vives emergeixen dels ecosistemes, els hàbits de comportament
emergeixen en les espècies, cèl·lules i proteïnes emergeixen en els organismes.
En cada nivell s�organitzen i apareixen patrons d�organització. Consciència i
llenguatge són també propietats emergents dels sistemes vius, fet que capgira
notablement la interpretació de la vida en el planeta.

Implicacions conceptuals a transmetre:

 Identitat sencera, no fragmentada, no dividida. Ensenyar a no identificar-se
amb una individualitat separada, sinó amb un jo emergent d�una xarxa
universal (noció de self).
 Conèixer no és representar-se mentalment un món extern i objectiu sinó
�traer un mundo a la mano�, �configurar la realitat�. Superar la visió racionalista
del coneixement i entendre la capacitat cognitiva com la manera en què
l�espècie humana contribueix a crear la realitat.
 El tot és més que les parts: Valorar la comunitat, la sinergia generada del
treball en equip, entenent que en un conjunt que funciona  de manera
sistèmica cada element potencia les qual i tats dels altres.
 Pensament sistèmic. Aprendre a pensar amb els dos hemisferis, utilitzant la
vessant intuïtiva tant com la racional. Superar la racionalitat lineal i introduir
lògiques complexes, no dialèctiques i multidimensionals.
 El coneixement i la veritat com a procés dinàmic, sempre obert, que es
construeix entre tots.

Comunitat educativa

 Sistema planetari Sistemes naturals

Context social

9 Maturana, H. El árbol del conocimiento.



L�alfabetització ecològica és un pas important vers la integració de la
cultura en la naturalesa i de la naturalesa en la cultura. Una constel·lació
de conceptes i una forma de relacionar-los que pot transformar en gran
mesura els currículums escolars, impulsant també una organització sistèmica
de l�escola.

Per tal que l�alfabetització ecològica no es quedi en una transmissió de
coneixements, sense arribar a transformar la persona, ha de formar part d�una
visió sencera del món; d�una interpretació de la realitat basada en els mateixos
principis de la sostenibilitat. Alfabetitzar-se implica, a més d�una comprensió
intel·lectual, una comprensió sensorial; una intel·ligibilitat que ha d�arrelar-se
en l�experiència i transformar-la.

La crisi de llenguatges religiosos, la crisi de cosmologies, és un fet social
que no afecta només la nostra cultura. La fonamentació dels valors és, com
tothom sap, un dels principals problemes de les societats modernes. D�on
neixen les certeses, els valors que desperten l�energia necessària per actuar
amb compromís? Els valors van associats sempre a una experiència interna
de pertànyer al món. Són creences internes nascudes del sentit de pertànyer
al món, d�habitar la Terra. El sentit d�alienació és el veritable obstacle amb
el que han de tractar els educadors per tal de restablir el compromís amb
el món i amb la comunitat.

En un context on és difícil discernir, el més fàcil és deixar-se endur per les
promeses seductores del consumisme i per les consignes planes de la
publicitat. Al sistema econòmic li convé aquesta absència de criteri; i així
segueix alimentant la il·lusió d�un món superficial regit pels desitjos del màxim
poder i benefici personal.

Només una cosmovisió que respongui a l�experiència del món contemporània,
a la sensibilitat plural i interconnectada de les societats actuals, pot contrarestar
aquesta tendència. Aquest repte és clar que no afecta només als educadors.
És un repte col·lectiu, és un temps de gestació mútua on s�influeixen i intervenen
les experiències de vàries generacions. I que ha de generar-se des d�ella
mateixa.

Cal articular una visió del món que, sense caure en cap autoritarisme,
reduccionisme, ni absolutisme, generi un sentit d�unió amb el tot. La ciència
mecanicista no explica el tot, sinó els seus elements. És necessari tornar a
explicar la realitat, de manera sencera, des d�un llenguatge que connecti amb
la realitat de les nostres societats plurals i complexes. Que connecti el
coneixement i l�experiència. Que utilitzi imatges i símbols vius i significatius

per a les generacions actuals.
La sostenibilitat és el nom que donem a aquest sentit unitari del món. Al

sentit de formar part d�una mateixa i única realitat, la qualitat de la qual depèn
cada un de nosaltres. Filosòficament, la sostenibilitat implica la superació del
dualisme, modifica la posició que l�ésser humà ha ocupat des de la Il·lustració
i la legitimació que la raó ha suposat en l�explotació de la naturalesa. Planteja
la necessitat d�entendre la llibertat com un principi de la realitat i no com un
privilegi humà i qüestiona la relació eminentment tecnològica de l�home amb
la Terra. És fonamental construir una explicació del món que integri l�ésser
humà en la naturalesa i des d�on puguin desenvolupar-se una pedagogia i
una ciència sostenibles.

La paraula sostenibilitat s�està utilitzant de manera ambivalent degut, sobre
tot, a la confusió que va generar en aparèixer  al costat del concepte de
desenvolupament. Generalment se l�associa a la necessitat de corregir l�ús
desmesurat de les energies i els recursos no renovables amb la finalitat de
mantenir l�actual estil de vida sense malmetre excessivament el medi ambient.

En parlar de sostenibilitat com a visió del món, volem distingir-la d�aquest ús
restrictiu. Des del nostre punt de vista, la sostenibilitat va més enllà de la preservació
dels recursos naturals i d�adoptar un model de desenvolupament menys agressiu
amb el medi ambient. Implica, en canvi, un equilibri de l�ésser humà amb ell mateix
i amb el món del qual és una part constitutiva.

La sostenibilitat designa la qualitat inherent a l�ésser humà de tenir cura de
la Terra, d�habitar el planeta mantenint les condicions que hi han fet possible
la vida. Té a veure amb el sentit mateix d�ésser humà. Amb el lloc que ocupa
la nostra espècie en relació a totes les altres. La dificultat de definir la noció
de sostenibilitat està relacionada amb l�absència de cosmologia; és a dir, amb
el fet d�ignorar socialment i culturalment la nostra
funció com a humans en la Terra.

Si una característica de l�ésser humà
és la capacitat de transformar la realitat
i d�interpretarla, la sostenibilitat indica
la percepció dels límits d�aquesta
transformació, de l�equilibri necessari
entre la persona i el planeta.

Quines implicacions té aquesta visió del
món en l�educació?

Dimensions de la sostenibilitat



Entendre l�ésser humà de manera integral implica educar les diferents dimensions
de la persona i aquesta en relació a la terra i al cosmos. L�analogia entre la persona
i el planeta és útil per tornar a connectar l�harmonia interna i externa; per vincular
la salut humana amb la salut de la Terra.

La principal ensenyança del pensament ecològic ha estat recuperar la visió
sencera de la vida en el planeta i a l�espècie humana com a una espècie que
ha introduït un enorme desordre en l�equilibri planetari. Per restablir aquest
equilibri és necessari resituar el lloc que ocupa l�ésser humà en el món i
reconduir la nostra actuació en el sistema.

Per això diem que la sostenibilitat és una visió del món. Una perspectiva
àmplia que conté i considera totes les dimensions de la realitat i que aspira a
trobar la mesura justa i equilibrada de cada una. Un exercici que no pot ser
teòric sinó que, precisament per partir d�una visió integral de la persona i del
món, ha de travessar els diferents nivells d�una i de l�altre.

Com fonamentar els valors necessaris per una cultura sostenible?

a) Vincular coneixement i experiència.
b) Descondicionar els patrons de comportament, així com els patrons cognitius.

Canviar els hàbits.
c) Canviar la idea que el món és independent i extern al subjecte, per la idea

d�un món inseparable de l�estructura humana: ment-cos-medi natural.
c) Aprendre formes de pensament, comportament i experiència no-duals.
d) Trobar formes de fer ciència sense manipular el món. I aprendre a relacionar-

se amb les persones de manera no-instrumental.

3.1 Una educació sostenible
Aprendre a viure junts en una Terra finita i en un cos  limitat

L�objectiu primer de l�educació sostenible hauria de ser aprendre a relacionar-
nos de manera sencera, harmònica i, per tant, saludable, amb nosaltres
mateixos, amb la comunitat humana i planetària.

El principal obstacle és convertir la realitat en objecte. Procedint així, el
món esdevé el camp d�operacions del subjecte que calcula i instrumentalitza
els altres en funció dels interessos personals.

Per tornar a veure en l�altre - sigui una persona, una cultura o un ecosistema
- a un �jo-mateix� amb qui estem implicats, caldria ser un mateix, sencerament
en cada acció. No estar dividit internament per tal de no confrontar-se amb
l�altre.

Apendre a ser un mateix és un aprenentatge que dura tota la vida, però

nostres límits i cicles. La incapacitat de reconèixer i d�acceptar les nostres
veritables necessitats.

Per això, una educació sostenible suposa un treball multidimensional. Integrar
i desenvolupar les diferents dimensions de la persona (biològica, psíquica,
social). Aprendre a ser una persona sencera. Una unitat multidimensional que
és part integrant de la xarxa planetària viva.

a) Educar per viure en un món radicalment interconectat. Aprendre a ser-en-
 relació.

b) Educar per ser / cosmologia (ser-u amb el món). La perspectiva des d�on
 actuar.

c) Aprendre els límits /  respectar el temps i els ritmes
d) Acceptar la pluralitat / aprendre de l�altre i de les altres cultures
e) Educar la consciència / créixer interiorment

La crisi de relació amb la Terra, expressada en la insostenibilitat del nostre
estil de vida, és també la imatge externa de la incapacitat de relacionar-nos
adequadament amb nosaltres mateixos, amb la nostra naturalesa, amb els



caldria que l�escola fos una bona iniciació a l�autoconeixement. La maduració
personal és la base d�una personalitat sana. Les estratègies de creixement
personal, de les quals actualment la societat ofereix un ampli ventall, són
eines necessàries a les aules per tal de contribuir a la modificació dels hàbits
i a l�educació del caràcter.

Com a educadors implicaria posar en un primer lloc l�educació de l�atenció,
dels sentits i de la percepció. Confiar en el coneixement que el cos ens aporta
a través de la percepció sensible. Ni el cos és cec, pur impuls que cal reprimir,
ni la raó és aliena a les passions. Conèixer amb tot el cos seria un objectiu
lloable cara a restablir l�equilibri en els plans d�estudis.

Es tracta d�adoptar una perspectiva àmplia i sencera, de retirar-se del lloc
dominant i autoritari per al que hem estat educats per fer, com diria Heidegger,
un pas enrere. Un pas que ens proporciona la distància suficient per no identificar-
nos immediatament amb els impulsos, provocacions i reaccions de la dinàmica
social vigent; i sí, en canvi, adquirir estratègies d�acció, eines de contenció i
capacitat d�observació per decidir per nosaltres mateixos. Tornar a percebre
per un mateix és fonamental per connectar saber i experiència; i també per
aprendre a distingir allò que és necessari d�allò superficial; condició bàsica per
a un nou aprenentatge de l�austeritat.

Educar-nos en la complexitat ens ha d�ensenyar a pensar sense excloure
de la realitat allò que no comprenem o no podem mesurar. A entendre que
hi ha moltes maneres de comprendre, molts accessos a la intel·ligibilitat,
moltes facetes del sentit. Per això, el pensament complex és al mateix temps
una educació per la pluralitat. Ensenyant que A=A no esgota la realitat de A,
s�ensenya que la realitat és molt més del que som capaços de comprendre.

L�hàbit d�imposar una idea o una veritat, convençuts de tenir la raó, és un
dels orígens de la violència, de tota mena de conflictes. Si tenim una visió
àmplia i interconnectada del món, serem més capaços de conviure amb el
que no entenem; més capaços d�incorporar diferents perspectives a la
comprensió d�un fet; per tant, més tolerants i més hàbils per al diàleg i la pau.

Educar per ser i educar pels límits, són dues maneres de dir que cal tornar
a tenir una visió sencera de l�ésser humà, sense la qual és impossible percebre
quines accions són correctes i quines cal evitar.

Si creixem tenint com a horitzó la línia unidireccional del progrés, si enlloc
de confiar en les nostres pròpies capacitats posem totes les esperances en la
cursa tecnològica, si ignorem les altres dimensions de la realitat, no ens ha
d�estranyar que no puguem posar fre a la usura. Per tenir un sentit incorporat

de la contenció, per adonar-se de si una acció és o no correcta, cal tenir un
marc de referència. Cal estar situats en una perspectiva des d�on relacionar,
mesurar i ponderar els efectes de les accions personals i col·.lectives en el
conjunt. I això és precisament el que hem perdut culturalment. L�absència de
cosmologia és, al meu entendre, el principal obstacle perquè les persones
puguin arrelar-se èticament en la societat.

Què sosté i cohesiona el nostre planeta? Què ens sosté i ens cohesiona
amb ell?. Aquestes preguntes són importants reptes culturals que no pretenem
desentrenyar com a educadors. Però sí que ens correspon contribuir a
desenvolupar una veritable consciència ecològica capaç de percebre la
familiaritat entre les diferents comunitats d�éssers vius, per la qual necessitem
bàsicament aprendre a mirar, aprendre a veure l�interior de cada fenomen.

Els indicadors que hem volgut explicar abans sobre una nova concepció
del món coincideixen en transmetre la imatge d�un món fràgil i al mateix temps
internament solidari. Un món on qualsevol acció té repercussions en tota la
xarxa viva i on per la mateixa raó cada ésser té una profunditat insondable
que el comunica amb el tot.

Aquestes qualitats que ha descrit la ciència són les mateixes que trobem
en la majoria de tradicions religioses. Responen a experiències humanes
comunes i ens indiquen un camí a realitzar: aplicar-se per a la transformació
interna. Aprendre a abraçar un problema, una pregunta, una situació, fent-
nos totalment afins a ell fins a identificar-nos-hi.

Quan les cultures viuen moments de crisi importants, igual que succeeix amb
les biografies personals, sempre hi ha un espai interior des d�on transformar la
crisi en una oportunitat de crear una resposta nova. Aquest potencial innat capaç
de crear noves respostes i percebre els criteris d�una acció correcta és el nostre
millor aliat en moments de canvi com l�actual. L�enemic d�aquest coneixement
innat és l�acumulació d�informacions, el soroll i la dispersió.

Aprendre a centrar-se en un mateix, no en la imatge mental d�un ego que
vol ser més que els altres sinó en el punt d�unió entre la persona i el tot, és
fonamental per aprendre el sentit de la solidaritat.

Educar per la pluralitat i la interculturalitat és expressar que l�ésser
humà forma part d�una xarxa viva d�on ha nascut i de la que depèn no només
per viure, sinó també per comprendre i per realitzar els objectius que el
distingeixen com a humà. Sense aquesta interrelació no podria complir la
funció d�ésser conscient i autoreflexiu que la naturalesa li ha donat.



La visió reduccionista, fragmentada i abstracta de l�educació és el principal
obstacle per realitzar aquest canvi. Es tracta d�avançar cap a una visió equilibrada
del coneixement on, sense negar el valor i la pertinència dels coneixements
científics analítics, es compensin i complementin amb la visió sintètica que
tradicionalment han aportat les assignatures d�humanitats. Per això el principal
repte cara els mestres és ser capaços de presentar una visió sencera del món
des de qualsevol assignatura. Això implica una formació que no sempre existeix.
Per això implica també un canvi important en els plans d�estudis de la formació
de professorat. Creiem, però, que cada vegada més és això el que el col·lectiu
de mestres i d�alumnes demana.

És fonamental pluralitzar les formes de saber. Valorar les diferents formes
de racionalitat que les diferents cultures han produït. I valorar la consciència
com a manifestació de la vida que s�expressa de múltiples maneres. Els
descobriments científics i tecnològics han emmirallat amb les seves innegables
proeses una espècie humana que, seduïda pel que era capaç de fer, ha deixat
de mirar-se interiorment i, per tant, ha deixat d�entendre i de saber per què
fa el que fa. Ha perdut la capacitat de valorar el pes de les seves accions.
L�enormitat del problema ètic en les nostres societats exemplifica la pobresa
espiritual d�una cultura que ha descuidat l�essencial.

L�educació ètica no és exclusiva ni de la religió, ni de les assignatures
d�ètica o medi ambient. L�ètica és l�expressió de la profunditat humana; de
la capacitat humana de connectar-se amb el món i d�actuar en nom de tot el
que existeix. Aquesta capacitat no s�educa de manera racional, s�educa amb
les actituds, amb la manera de viure, acompanyant els alumnes cap a uns
interessos més que uns altres. Ensenyant a percebre i a contemplar.

Amb la paraula sostenibilitat designem doncs, la unitat del món, la unió entre
la humanitat i la biosfera. Indiquem la percepció d�un món, on tots naixem i on
hem de conviure i desplegar les nostres capacitats sense apropiar-nos de les
dels altres. La sostenibilitat com a visió del món implica un canvi de consciència,
on la identitat humana no es defineix en oposició a les altres espècies sinó que
es configura en-relació amb totes elles. Per tant, la sostenibilitat no es redueix
a una qüestió econòmica o política, ni tan sols a l�àmbit de l�ecologia. Tot i que,
evidentment, els inclou tots.

És, podríem dir, el nou mite que articula els objectius del nou mil·leni. No
és un concepte, és un horitzó que dóna sentit a les pràctiques socials i
comunitàries. I que com a tal horitzó de sentit proporciona un punt de referència
a la comunitat humana des d�on valorar, orientar i decidir els camins que vol
recórrer.

Sostenir el món vol dir contribuir al manteniment de les funcions vitals del
planeta; entenent per aquestes funcions no només l�intercanvi de matèria i
d�energia, el metabolisme vital, sinó també la capacitat de comprendre les
vides dels altres i de dotar de sentit la nostra pròpia existència. Conèixer és
una funció vital com ho és menjar o estimar; és percebre el sentit del que
passa, les connexions mútues entre els esdeveniments i els vincles entre les
diferents formes de vida.

La sostenibilitat és una manera de percebre la realitat i el lloc que ocupem
en el planeta. És cuidar les relacions entre les persones, els espais comuns,
els ritmes de creixement i d�aprenentatge de cada forma de vida. La sostenibilitat
emergeix en comunitat. On les persones actuen buscant el consens i fan
possible que cada ésser realitzi la seva singularitat.

La memòria humana està escrita en la biologia de l�espècie; aquest fet ens
hauria de fer veure la interrelació entre ment i matèria. Com es construeix el
món? Quin és el nostre rol en aquest procés? Com podem transformar la societat
cap a una visió més justa? Aquestes preguntes estan implícites en el concepte
de sostenibilitat. És per això que el presentem com una cosmologia, és a dir,
com la visió unitària del món emergent en el segle XXI.



a) Alfabetització cosmològica

La sensació de pertànyer a un món únic, és una de les primeres
impressions de la infantesa. Tant les famílies com les escoles haurien de
prendre�s seriosament aquesta experiència bàsica; mantenir-la i ampliar-la,
al costat dels coneixements que en cada etapa d�aprenentatge s�incorporen.

Meravellar-se del món és el primer pas de la vocació filosòfica, científica
o artística. Tres camins que tenen en comú la percepció sencera de la realitat.
La formació integral de la persona era indiscutible en els estudis clàssics
previs a l�èxit de la ciència moderna i la tecnologia. Un anhel de saber que
tendia a la unitat del coneixement. Però 200 anys de mecanicisme han fet
perdre aquesta visió àmplia en favor de l�especialització.  L�actual divisió entre
ciències i lletres és un obstacle important a l�hora de formar científics i tècnics
capaços de prendre decisions èticament correctes en el context d�un planeta
exhaust i d�una societat empesa pel consum.

Els intents d�iniciar els infants en el pensament filosòfic, com el que va
encapçalar M. Lipmann, apunten en aquesta direcció, malgrat que tinguin
una forta impronta racionalista. Crec que més important que aquestes
metodologies, és que els mestres assumeixin la tasca d�educar en la cosmologia,
en l�experiència de ser part constitutiva del món. I des d�ella, incorporin els
conceptes i procediments que estan emergint en les noves ciències cognitives.
La manera de desenvolupar aquesta experiència cosmològica és mitjançant
la percepció i l�atenció.

Aquestes són dues qualitats que es treballen en l�educació infantil però
que es van abandonant a mida que els alumnes es fan grans. S�assumeix
com un valor superior el coneixement abstracte, i s�associa el treball amb el
cos i amb els sentits, a una etapa superada. Aquest és un exemple més de
la força mítica que té la linealitat del temps i la concepció evolucionista.

L�alfabetització ecològica podria anar acompanyada d�una alfabetització
cosmològica. És a dir, després d�aprendre com funcionen els organismes
vius, com s�interrelacionen els diferents sistemes entre sí, com s�autoorganitza
la matèria, caldria aprendre què significa formar part d�un únic món. Com es
combina en la naturalesa, la unitat amb la diversitat?

Què és el tot? Tothom entén la unitat matemàtica, però no sabem a què
ens referim quan parlem de la unitat del món. A més d�un concepte matemàtic

i filosòfic, la unitat és una intuïció i una experiència.

Si pensem linealment, el tot sembla ser el resultat final de sumar els
elements d�un conjunt. Si ho mirem de manera holista, el tot no és abans ni
després, sinó que emergeix en cada element, apareix reflectit en cada part.

Aquesta línia d�investigació que té com a brillant representant a Goethe,
és continuada des de la física teòrica contemporània per David Bohm, qui ha
construït un pont interessant entre ciència, filosofia i espiritualitat.

La física contemporània �relativitat i quàntica- recupera una visió holista
del món que havia estat la predominant a Europa fins a l�èxit del mecanicisme.
David Bohm ha construït una explicació des de la ciència, del sentit del tot.
Per ell, la unitat del món constitueix un ordre implicat expressat en ones,
camps i altres formes de moviment; de manera que cada part de l�univers
conté la informació de tot l�univers.

Explicacions com aquesta reforcen la necessitat d�establir un pont entre
ciència i experiència; entre la ciència i l�espiritualitat; un nexe que es va trencar
amb el racionalisme i que, de fet, s�està reconstruint des de la mateixa ciència.

La xarxa d�Indra és una imatge senzilla per explicar la necessària
combinació entre unitat i diversitat. Entre el tot i les parts. En la tradició budista
s�explica aquesta interrelació a través del mite de la xarxa d�Indra, segons el
qual l�univers és una infinita xarxa feta de nusos en cada un dels quals, Indra,
déu del panteó hindú, va col·locar-hi un diamant, de manera que cada nus
reflecteix la imatge del conjunt de la xarxa i amb la particularitat que tota
modificació d�una part té repercussions en el seu conjunt. Una xarxa que no
té un últim suport, no té un fonament últim, sinó que se sosté en ella mateixa,
en la seva mateixa interrelació.

Per transmetre aquesta relació inseparable s�ha utilitzat també la imatge
de l'holograma: fotografia feta de manera que, quan se la il·lumina amb un raig
làser, la imatge que conté apareix suspesa en un espai tridimensional. Qualsevol
tros de l�holograma reflecteix la mateixa imatge que l�holograma sencer. La part
conté el tot (llavor, miralls, perspectives d�Escher...). El paradigma hologràfic
és el nom que s�ha donat al discurs científic que indaga la relació entre el tot i
les parts en la naturalesa. Així trobem, per exemple, la teoria dels fractals. Una
descripció experimental de l�ordre intern en els éssers vius que s�expressa en
la proporció i en les pautes de creixement.

El model de l�holograma explica també el funcionament del cervell. Segons
K. Pribam, el cervell és una placa fotogràfica on està codificada la informació de



tot l�univers. El cervell codifica hologràficament la informació. Encara que el
pensament pugui seleccionar aspectes particulars de l�univers i analitzar-los, la
seva característica fonamental és que constitueix una única xarxa d�interconexions.
El mateix s�aplica al temps i a l�espai.

Exemples de pràctiques:
Ensenyar a pensar posant-se en el lloc de les altres espècies, les futures
generacions, el conjunt de la humanitat. (Deep Ecology)10

Ensenyar pràctiques de diàleg i consens.
Exercitar-se diàriament de forma assambleària. No decidir majoritàriament,
sinó per consens.
Ex.: Confederació de les Sis Nacions Iroques.

Entrar en els temes amb tota l�atenció, amb tota la consciència.
No buscar la definició.
Fer-se u amb allò que s�està plantejant.

Introduir el silenci abans del pensament i de l�acció.
Observació d�animals i del paisatge com a pràctiques lectives.

És fonamental tornar a vincular ciències i humanisme. Naturalesa i
cultura, des de la mateixa programació curricular.

Pensament sistèmic + Transformació interior

b)  La importància del Temps i dels Ritmes

L�aprenentatge de la sostenibilitat implica adoptar una perspectiva sencera,
cosmològica. I això vol dir també incorporar la visió sencera del temps; superar
la línia temporal que ens fa creure individus separats dels cicles vitals de la
Terra i que ens fa identificar-nos només amb
la història i el progrés humans.

Aprendre dels ecosistemes naturals vol
dir també acceptar les limitacions pròpies de
la finitud temporal. Així com adaptar-nos
novament als ritmes biològics, circadians i
estacionals.

El respecte pel temps propi, pel ritme de creixement i d�aprenentatge,
afecta la dignitat i la salut de les persones i de tots els éssers vius del planeta.
És un eix fonamental del canvi de cultura i clarament contrari al model de
creixement accelerat que domina les societats modernes. L�acceleració ha
trencat els ritmes naturals i socials, essent un factor crucial de malaltia en les
societats modernes.

L�educació sostenible té un paper fonamental en saber transmetre la
necessitat d�aturar-se. En crear l�hàbit de tenir moments enmig de la dinàmica
diària per no-fer, sinó per pensar i avaluar les conseqüències àmplies de les
nostres accions. Ensenyar a estimar el temps i l�espai, no com a valors
econòmics, sinó com a valors existencials bàsics.

Aprendre a estar en el present és una de les assignatures més pendents
de la civilització actual. Tots els mestres saben les dificultats d�aprenentatge
que es deriven de la manca d�atenció, però també els conflictes derivats d�una
psicologia orientada sempre al futur, a la novetat i a obtenir el que no es té.

La consciència sencera del temps és un factor fonamental d�auto
coneixement i el principal recurs de llibertat interior. Educar per respectar-lo
és un servei important a la cultura.

Molts dels errors comesos en l�explotació de la terra, dels oceans, del
sòl, podrien evitar-se si les persones estiguessin millor formades sobre les
interaccions que mantenen els oceans amb l�atmosfera per exemple, o sobre
les cadenes alimentàries. Per això cal, des de les escoles, aprendre els cicles
de la vida. Aprendre els principals cicles: aigua, carboni, nitrògen, ..., però
veure com interaccionen amb les nostres vides, amb l�alimentació i la salut.
I entendre els cicles de creixement, veure�ls com a processos que cal viure
i que cal complir.

Ensenyar a conèixer el temps en la vida dels organismes, els processos
formatius de la terra i de la biologia. A distingir l�escala humana de l�escala
planetària. El temps humà no és independent del temps de la terra. La línia
i el cercle són dos aspectes d�una temporalitat més àmplia. Introduir la noció
de sincronicitat com a pont per estudiar una història humana en relació a la
història de la Terra. Veure la importància de les regularitats temporals en la
naturalesa i extreure�n conclusions ètiques. La memòria temporal de les
espècies animals; la memòria espacial del territori.

10 Macy, J., Seed, J., Naess, A. Fleming, P. Thinking like a Mountain New Society Publishers. 1988.



Cicle anual de la Terra i migració dels ocells. La llum del sol i la formació
geològica com a guies en la transformació interna, en l�estructura orgànica,
en l�orientació i en l�acció.
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c) L�aprenentatge dels límits

Restablir la mesura de l�ésser humà és potser l�objectiu principal de la
sostenibilitat com a visió del món. Reconèixer els límits dels ecosistemes i
els limits de la intervenció humana en la naturalesa.

Aquest respecte s�aprèn en la relació i en l�observació de la naturalesa.
Però culturalment, és necessari construir un discurs des de la ciència i des
de la filosofia, que expliqui el sentit de l�autocontenció.

Aquest és un dels punts claus del viratge vers una cultura sostenible. I
consisteix en explicar l�ordre de l�univers des d�un llenguatge i des d�un
contemporani. Una perspectiva des d�on situar l�ésser humà en un lloc propi,
però no privilegiat, ni extern als mateixos ecosistemes, sinó formant part de
la xarxa viva de la terra. Ocupant la posició de transformar i d�interpretar la
realitat, però sense perdre la referència constant al tot.

Els ecosistemes mostren contínuament els seus límits. El temps de
reproducció, de creixement i de descans, marquen els ritmes de renovació
de la terra. Els cicles de vida i de mort dels organismes vius són una ensenyança
permanent sobre els límits en el temps i en l�espai.

En terminologia ecològica, la capacitat de càrrega d�un ecosistema és
el llindar crític; el punt a partir del qual es malmet la seva capacitat de renovació
i d�equilibri. Aquesta imatge cal aplicar-la no només als sistemes naturals,
sinó també als sistemes socials, urbans, culturals i d�aprenentatge. L�escola
com a sistema ha de tenir també present quin és el seu llindar; la seva capacitat

de càrrega; més enllà de la qual, la funció que té encomanada es perverteix
provocant l�efecte contrari del que pretenia.

També les relacions humanes estan sotmeses a uns límits dins els quals
circula i es fa possible la comunicació o l�ajuda mútua. L�escola com a comunitat
educativa ha de definir també el contorn dels seus límits.

Com a sistema viu, l�ésser humà està sotmès a les mateixes lleis de la
naturalesa, a la mateixa reciprocitat entre els moviments rotatoris del planeta
i als seus cicles biològics. Té un cos per viure, no en té dos ni tres. Té un
temps per aprendre i un per descansar.

La temporalitat cíclica és un factor d�auto-contenció. Mostra el retorn, la
necessitat de tancar els cicles, la complexitat dels processos que han de
complir-se en totes les seves etapes.

Aprendre a respectar el temps i els seus ritmes és reconèixer la finitud de
tot el que és viu. Existeix l�infinit en la naturalesa? No com a matèria, ni com
a fenòmen. Els recursos són limitats, les condicions de vida òptima en el planeta
són determinades; el temps i l�espai són finits. Tanmateix, l�infinit es fa present
i es percep en la naturalesa, en la vida. Com una dimensió immanent a la
realitat, als organismes, als animals i a les plantes, que escapa però a la seva
mesura, comprensió i qualificació.

Si com anuncien els científics des de fa ja algunes dècades, ens acostem
als límits de la Terra, caldria començar per acceptar els nostres propis límits.
Deixant de voler ser diferents de com som. Deixant de voler conquerir el món.

Des de l�escola cal treballar desitjos i necessitats. Ajudar a definir els
objectius d�una vida noble clarificant les necessitats bàsiques i orientant els
desitjos vers l�autorealització.

Cosmologia: Experiència unitària del món.  Constel·lació de conceptes, intuïcions,
percepcions, actituds i valors que configuren una cultura.



d) Educar la consciència
Estar atents a la qualitat de la ment

Un dels objectius fundacionals de la Unesco és treballar per tal que les
generacions futures generin una cultura de la pau. Es reconeix en aquests
primers objectius que el primer lloc que cal pacificar és la pròpia ment; ja que
una ment irascible i confusa genera confrontació i violència a l�entorn.

Un dels llocs que han quedat buits amb l�absència d�educació religiosa
és la disciplina interior, l�educació del caràcter, l�observació d�un mateix. El
treball espiritual es basa en estar connectat amb el sentit profund del que
fem, amb la veu interior. La naturalesa humana en si mateixa, no és bona ni
dolenta. Però hi ha un tipus de mentalitat, un tipus d�actituds i d�accions que
generen malestar, dolor i destrucció. I en canvi altres que eixamplen la visió,
generant cordialitat i compassió.

Conèixer-se un mateix és un exercici imprescindible per una educació
sencera, sostenible. Com mirem la realitat? Com aprendre a mirar de manera
diferent? Requereix una interiorització i un autoanàlisi. Un posicionament
interior en relació al món sense el qual tots els altres coneixements cauen
en un sac buit. No es tracta de conèixer-se com a objecte, sinó de centrar-
se en el lloc on no hi ha objecte ni subjecte, en el centre. Unificar-se interiorment
per poder actuar de manera sencera. Superar l�alienació interior per generar
éssers humans responsables.

La generació que educa ha de tenir uns mínims coneixements sobre
com estirar els fils de la veu interior. Connectar amb l�essencial de cada
persona per tal que es desperti la seva pròpia capacitat d�auto-aprenentatge.
Conduir la mirada cap endins, per tal d�identificar en un mateix els problemes
que amb tanta facilitat detectem en els altres. Superar les tendències

egocèntriques i despertar l�empatia per altres éssers.

Agafant l�hàbit d�autoexaminar-se, d�interioritzar-se, és més fàcil mantenir
comportaments equànimes. És més fàcil entendre la importància de parlar
adequadament, d�un cert capteniment. Ja que hom percep i valora el procés
de creixement interior.

Observant la naturalesa interior s�aprèn la relació entre un determinat
estat mental i les reaccions físiques que comporta. Els pensaments no són
neutrals ja que generen una energia determinada. Les accions no són lliures,
ja que provenen d�interessos particulars. Veure aquesta trama de factors
interns facilita la comprensió de la realitat externa. I constitueix una eina
fonamental d�autocontrol.

3.2 Eixos de la Sostenibilitat com a visió del món

La visió del món sostenible és una visió no-antropocèntrica i no jeràrquica;
basada  en la mútua implicació entre tots els éssers i totes les dimensions
de la realitat. No cerca un fonament últim al que existeix, entenent que els
éssers i els esdeveniments se sostenen els uns als altres a partir de les seves
pròpies interrelacions; constituint una realitat en procés de canvi constant.
Una cosmologia que s�explica a partir dels següents eixos:

a) Interdependència
Indica la mútua interconnexió entre tots els fenòmens, éssers i dimensions

de la realitat. La matèria i la consciència; el cosmos i els éssers humans.
Parteix del reconeixement d�un món plural i divers estructurat en forma de
xarxa, de manera que tots els éssers s�originen i es condicionen mútuament.
Allò primari és la xarxa, la relació. D�ella emergeixen els éssers, les paraules
i el sentit. D�ella emergeixen les cultures com a comunitats que comparteixen
un sòl comú.

No hi ha éssers individuals separats dels altres. No hi ha objectes, sinó
relacions. Tot el que existeix s�origina a partir de les interaccions que estableixen
els diferents éssers, dimensions i sistemes. No hi ha arbres sense ocells, ni
humans sense arbres...



Les xarxes vives ens ensenyen a veure com han vist altres cultures abans
que nosaltres, que �allò que és a baix, és a dalt�; que la vida humana influeix
i és influïda pel paisatge, per la llum, pels sons. Que la història humana afecta
i és afectada per la història d�altres espècies. Que tenim un destí comú.

La interacció entre partícules, igual que la interacció entre humans, produeix
canvis en un i en l�altre. La interacció entre un científic i el seu objecte d�estudi
els modifica a ambdós (Heisenberg). En el paradigma de la interdependència,
la neutralitat i l�objectivitat són il·lusions.

La interrelació entre la consciència i el món físic és la base des d�on s�ha
de seguir investigant i ensenyant i requereix la modificació dels continguts
escolars a tots els nivells d�aprenentatge.

b) No-dualitat

Aquesta expressió, ben coneguda per les cultures orientals i per les
tradicions espirituals europees, indica l�estructura relacional de la realitat. És
a dir, que les polaritats que originen la vida i configuren el cosmos no són
contradictòries en elles mateixes, sinó aspectes d�una mateixa realitat dinàmica,
canviant i complexa. De manera que la vida és la tensió creativa entre pols
diferents però no separats.

És la no dualitat entre el dia i la nit, la que fa possible que hi hagi dia i que
hi hagi nit. És perquè no estan separats l�un de l�altre, que poden mostrar-
se en les seves diferències. El problema sobre com vincular el cos i la ment,
o la teoria i la pràctica, té el seu origen en aquesta interpretació dividida de
la realitat. És la relació allò que és fonamental, allò que origina la vida11.No
és que hi hagi un no-res i un ésser que calgui �després� vincular; un món
material i un altre d�espiritual, sinó que en la mesura que hi ha existència, hi
ha ésser i no-ésser, matèria i esperit.

La nostra tendència és veure els pols de forma excloent. Això ens posa
el problema de com relacionar-los després sense entrar en conflicte o
l�alternativa de suprimir-ne un dels dos. L�exercici de la no-dualitat implica
afegir una dimensió més a aquesta lògica dual i lineal. Afegir un nivell de
complexitat des de la qual és possible acceptar la unitat del cosmos i al mateix
temps reconèixer la impossibilitat de definir-la, la seva indeterminació
fonamental.

No hi ha separació entre ment i matèria; societat humana, biologia i
naturalesa. Entre ment i esperit, fets i valors, teoria i pràctica, subjecte i
objecte. Superar aquests dualismes és la tasca principal del canvi de cultura.

No som espectadors d�un món objectivat, ni tampoc investigadors o
estudiosos separats del que estudiem; som el món i estem implicats amb allò
que estudiem. Fer és conèixer. Conèixer és ser transformat. Pensar o conèixer
modifica la realitat i a nosaltres amb ella. No hi ha doncs, neutralitat. Qualsevol
opció implica determinats valors i obre un camí enlloc d�un altre; qualsevol
idea compromet. El coneixement és una forma d�acció i porta implícita una
determinada ètica. El pensament emergeix de la persona sencera, no d�una
ment capsular immune al cos i a les emocions.

La responsabilitat és inherent a la naturalesa humana perquè no som
individus sinó persones, nusos de la xarxa d�interrelacions.

L�espai no és extern a nosaltres. No és un recipient que anem omplint amb
diferents projectes. Som espai, cada cos és espai, en una espacialitat més
àmplia. Ens construïm mútuament, en una reciprocitat radical. El cos i la matèria
són símbols; és a dir, no existeix la matèria inert, objectiva, indiferent. Les
formes vives són configuracions temporals i espacials amb una textura ètica.

El sentit de les nostres vides no està separat del sentit de la vida del
planeta.

La destrucció d�ecosistemes i la desaparició d�espècies empobreix la
naturalesa humana. Les accions humanes, els pensaments i les emocions
intervenen i modifiquen la realitat. La responsabilitat i la solidaritat són inherents
a la realitat; no és res que �afegim�. El �medi ambient� no és allà fora. Nosaltres
som el medi.

Ment-matèria
Procés-estructura

Teoria-pràctica
Fets-valors

Naturalesa-cultura
Persona-planeta

Interior-exterior
Subjecte-objecte

11 Macy, J., Seed, J., Naess, A. Fleming, P. Thinking like a Mountain. New Society Publishers. 1988.



c) No-linealitat

El temps no és una línia unidireccional ni tampoc una fórmula abstracta
amb la que podem calcular. El temps és el cos, la matèria, la naturalesa de
cada ésser viu. És la vida compartida i configurada en les seves múltiples
formes per tot l�univers.

És la mateixa manifestació de la vida (bios) que emergeix dins d�una
temporalitat sencera, oberta, des del moment que engendra i canvia. Per tant
el temps no queda enrera, no ens escapem del temps, ni tampoc no ens hi
avancem mitjançant la velocitat. El temps és sempre aquí. Som el temps; i
té la qualitat que tingui la nostra manera de viure.

Segons el model de la xarxa, tot esdeveniment, tota informació es transmet
a tots els altres a través de connexions dinàmiques. Cada acció té repercussions
en tota la xarxa temporal i espacial. Nosaltres transformem el món al pensar, a
l�actuar i al relacionar-nos d�una determinada manera. Construïm la textura ètica
del món. Cada moment està vinculat al passat i al futur. Per això és fonamental
incloure el principi de precaució en les decisions científiques, tecnològiques...
Perquè allò que fem modifica i condiciona per bé i per mal, la qualitat de vida,
la qualitat del temps, de les generacions futures.

Aquests són dos aspectes molt poc populars en les societats modernes.
Especialment la cura i el respecte amb la memòria intergeneracional. Des
d�una perspectiva temporal cíclica, com és la que regeix els processos biològics
en la naturalesa, és tant important preservar la diversitat biològica, com la
riquesa cultural del planeta.

La memòria cultural és la base, el sòl simbòlic on creixeran les noves
generacions. El llegat cognitiu i simbòlic és tant important com el llegat biològic.
La memòria és una propietat inherent a la matèria. L�empobriment de la Terra
empobreix la capacitat humana de comprendre. Cal crear una cultura de
respecte i responsabilitat amb les generacions futures que tingui com a
objectiu preservar tant la memòria col·lectiva com la riquesa biològica del
planeta.

Processos cícl ics, retroalimentació, emergència i  hol isme.

La matèria no és un punt final, sinó un procés dinàmic de transformació
de l�energia. Els cossos interconnectats amb tots els altres en el temps i
l�espai, són pautes canviants que conserven una estructura. L�acceleració
d�aquests processos introdueix en els organismes vius i en el planeta, un
factor desestabilitzador i una amenaça de ruptura de les seves estructures
bàsiques.

d) Relacionalitat

Tot el que existeix és relatiu a un context, a un lloc, a una cultura. Qualsevol
perspectiva forma part de la trama d�interrelacions i per tant està condicionada
pel lloc que ocupa en el conjunt. No existeix, per tant, un lloc privilegiat des
d�on observar al marge dels esdeveniments. Per això no hi pot haver cultures
universals ni una sola manera d�interpretar la veritat.  No hi ha éssers individuals
que després es relacionen. Són les relacions les que formen i transformen
els éssers.

Som-en-relació. Som-en-el-món. No hi ha un cos al qual després se li
afegeix una ànima, o una ment. El cos s�articula en la interrelació amb la
consciència, amb l�esperit. No hi ha un sense l�altre.

Cada cultura és un teixit simbòlic fet d�experiència i de percepció pròpia del
lloc. La manera com una cultura s�interpreta està relacionada amb el seu paisatge
i els seus sons. És una expressió pròpia de la realitat que té, per tant, sentit en
ella mateixa. Les cultures no es poden comparar. Això pressuposaria una mesura
externa des d�on les observem. No hi ha objectivitat. Ni subjectivitat. Hi ha
relacionalitat. El sentit i la veritat es construeixen en comú.

No hi ha jerarquia vertical, ni tot es confon en la mateixa dimensió. No hi
ha punts de vista externs a la realitat. L�observador forma part d�allò que
observa i per això no és possible la neutralitat. La ciència, igual que l�art, està

Organismes i
cultures

Circadians Nutrients
Reciclatge

Migracions



impregnada de valors i d�opcions personals. Per aquest motiu, tampoc no
hi ha cultures que estiguin en condició de jutjar l�estat de les altres cultures.
L�únic lloc possible del coneixement intercultural és el diàleg, és l�exercici
intercultural.

La relativitat de les cultures no implica que no existeixin criteris de
valoració ètica. Precisament, els valors i les creences són l�esquelet de
cada cultura. Només implica que no té sentit voler imposar una forma de
veure el món a una altra realitat i que no existeix un punt de vista separat
d�allò que s�observa, per tant que no existeix l�objectivitat. Aquest és el
punt de partida de tot diàleg entre les persones i entre les cultures.

És un altre aspecte de la complexitat. El diàleg entre cultures és possible,
encara que no hi hagi una veritat universal. El pont necessari per al diàleg
és l�actitud interna d�obertura i flexibilitat. És veure l�altre no com un enemic
que qüestiona les pròpies veritats, sinó com una altra perspectiva que
complementa la pròpia.

Els valors no es poden fonamentar en un principi absolut extern o racional;
però sí que emergeixen del sentit d�unitat inherent a la xarxa.

Aquests eixos són principis d�organització en els organismes vius

 Tots els membres d�un ecosistema estan interconnectats en una xarxa
de relacions en la que tots els processos de vida depenen uns dels
altres. L�èxit de tot el sistema depèn de l�èxit de cadascun dels seus
membres i el d�aquests depèn de l�èxit del sistema com un tot.

 Les relacions entre els membres d�una comunitat ecològica són no-
lineals. Qualsevol alteració té conseqüències en patrons en constant
expansió.

 La naturalesa cíclica dels processos ecològics. La interdependència
entre els membres d�un ecosistema implica l�intercanvi de matèria i
energia en cicles continus que actuen com a circuits de retroalimentació;
és a dir, repercutint sobre tot el sistema.

 L�estabilitat d�un ecosistema depèn del grau de complexitat de la seva
xarxa de relacions; de la seva diversitat.

 Tots els membres d�un ecosistema estan implicats en processos de

cooperació i associació, potenciant-se mútuament de manera sinèrgica.
El resultat final és superior a la suma dels resultats particulars.

 Equilibri dinàmic dins d�uns límits. La supervivència a llarg termini d�una espècie
dins d�un ecosistema depèn d�uns recursos limitats.

 La majoria d�espècies evolucionen conjuntament en un procés de creació
i adaptació.

Requereixen diferents categories de coneixement

 Transversalitat: estructures conceptuals obertes, polisèmiques i relacionals.
 Transdisciplinarietat.
 Interculturalitat.
 Holisme. Identificació. Participació. Percepció. Implicació.
 Complexitat. Lògiques dialògiques, multireferencials.
 Sistèmica. Xarxes i models.
 Propietats emergents. Auto-organització. Autopoiesi. Processos cognitius.
 Intuïció, atenció, síntesi..., flexibilitat.
 Camps energètics, camps de consciència.
 Conceptes: Sistema, Xarxa, Relativitat, Interdependència, No-dualitat, No-

linealitat.
 Consciència planetària.

Plantegen diferents reptes als educadors i a la societat

 Estudiar des de l�escola un món interconnectat, complex, autopoiètic, relatiu
i plural.

 Explicar des d�aquesta visió els conceptes de desenvolupament i
d�autorealització.

 Revisar les relacions entre desenvolupament, tecnociència i economia.
 Treballar des dels valors: Implicació, relació, responsabilitat, cooperació,

solidaritat, austeritat, flexibilitat.
 Socialment, construir contextos de relació, de creació de significat. Comunitats

locals.
 I com a comunitat educativa requereix, sobretot, clarificar el saber que

volem transmetre. En el context de la societat de la informació, enmig
d�unes tecnologies que permeten connectar els pols del planeta en un
instant, és fonamental saber què és l�essencial. Què cal saber? Què volem
transmetre a les noves generacions?



Introduir els principis i conceptes de la sostenibilitat a l�educació requereix
una transmissió no abstracta d�un coneixement sencer, plural i relatiu. Presentar
els conflictes històrics, les relacions nord-sud, l�estat del món actual, admetent
la situació d�incertesa i la necessitat de construir entre tots noves regles
socials.

Com s�ensenya la sostenibilitat?

A partir del canvi personal.
A través de l�organització de l�escola.
En les relacions entre totes les persones que formen la comunitat educativa.
Valorant l�austeritat, despertant l�estima per les coses senzilles.
Impulsant la responsabilitat en cada etapa de l�aprenentatge.
Conduint l�atenció envers la fragilitat i la complexitat dels sistemes vius.
Retirant-se dels llocs de domini.
Implicant-se en les dificultats, en la resolució dels conflictes.
Posant-se en el lloc de l�altre, comprensió, empatía i solidaritat.
Percebent el que no és mesurable.
Ensenyant a mirar, a veure les connexions, a preguntar què són les coses?
Deixant de parlar del món de manera fragmentada i compartimentada
Percebent la connexió entre humans i la comunitat ampliada als altres
éssers vius.
Coneixent els propis límits.
Despertant la sensibilitat.
Ensenyant a ser.

Objectius d�una educació sostenible

Crear una consciència àmplia capaç de percebre la vida com un tot; que

inclou el temps i l�espai passats i futurs; els móns diversos de les diferents
espècies, l�àmbit comú a tots els éssers.
Veure la relació entre el que pensem i la realitat que construïm. La importància
del pensar i del parlar correctes.
Reintegrar coneixement i vida quotidiana.
La dimensió ètica de la ciència (ni universal, ni il·limitada,  ni neutral).
Aprendre a mirar atentament, a respectar l�altre, sense instrumentalitzar.
Construir el delicat equilibri entre no donar-se importància personal (fragilitat
i contingència) i desplegar al màxim les nostres capacitats per deixar una
empremta positiva en el món.
Fer-se conscient que els problemes socials i ecològics tenen una mateixa
causa.
No percebre la naturalesa com un recurs a explotar, sinó com una font de
coneixement.
Treballar a favor de la naturalesa, no contra ella.
Ensenyar a veure el tot en cada part.
Ensenyar a veure la consciència en totes les coses.
Transmetre i generar serenitat i harmonia.
Crear punts de referència basats en la pròpia experiència.
Crear consciència planetària de la xarxa vital.
Construir teixit i cohesió social.
Educar sencerament.

Estratègies

Aprenentatge en l�acció: un model d�espiral en cicles en el qual, abans de
fer un pas nou, cal aturar-se i avaluar l�anterior per extreure�n les lliçons i
aplicar-les al pas següent. Mapes mentals.
Permacultura.
Programes d�autoconeixement i desenvolupament personal
Contextualitzar els aprenentatges.
Ensenyar en xarxa des d�un grup interdisciplinar.
Estructurar les assignatures com a xarxes de coneixements
Tallers d�ecologia profunda. Ex: posar-se en el lloc d�altres espècies o
incorporar la història de la vida en el planeta.
Tallers d�intel·ligència sistèmica.

Alumnes-professors-personal no docent-families

Sistemes Culturals
Coneixements

Llenguatges
Símbols

Mites

Ecosistemes
Organismes: bacteris,
animals, vegetals, boscos,
pesqueries i aquífers



Investigar junts.
Camps de treball.
Tenir cura d�un ecosistema (natural i social).
Produir els propis materials (llibres, llibretes, textos, menjar, energia...).

Eines per als professors

 SAT
Programa de formació integral dels educadors per tal de desenvolupar les
dimensions menys ateses en l�educació formal com són l�afectiva, emocional,
psico-corporal i espiritual. Desenvolupat per Claudio Naranjo amb la intenció
d�impulsar un canvi en l�educació que pugui reflectir-se en una més gran
presència dels valors essencials de l�ésser humà i, per tant, en un canvi
social.
 Constel·lacions familiars i Pedagogia Sistèmica

Psicoteràpia desenvolupada per Bert Hellinger des d�una visió sistèmica de
les relacions familiars. Restablint l�ordre, el reconeixement de cadascú i l�amor
en el marc de cada constel·lació familiar, aconsegueix modificar i alliberar
patrons emocionals i respostes patològiques. La Pedagogia sistèmica adapta
aquest mètode a les relacions dins les aules i entre l�escola i la família.
 Permacultura

Sistema de disseny d�hàbitats humans sostenibles seguint els patrons de la
naturalesa. Iniciat els anys 70 per Mollison i Holmgren, per crear sistemes
agrícoles estables, va ampliar-se al disseny integral de les comunitats humanes
tenint en compte: els sistemes socials, l�economia, l�ètica, la salut, l�educació,
la bioconstrucció i les tecnologies apropiades.
 Deep Ecology

Moviment inspirat en el filòsof norueg Arne Naess (1973) qui amb la paraula
ecosofia, va designar la identitat última entre l�espècie humana i la Terra
(ecosfera). Considera que el moviment ecologista ha de superar
l�antropocentrisme i que cal desenvolupar una ètica que inclogui totes les
espècies vives i els seus hàbitats.
Autors de referència: Rachel Carson, Aldo Leopold, Eugene Odum, Joana
Macy, John Seed, entre d'altres.

 Altres referents d�una educació integral: Montessori, Steiner, Dewey i
Naranjo.
Cf. Xell: Xarxa d�Educació Lliure
  Referents interessants per veure amb perspectiva històrica uns projectes

educatius basats en la visió holista:
Visva-Bharati University
Fundada per Rabindranath Tagore l�any 1921
Santiniketan
Distr. Birbhum
West Bengala � 731235 Índia
Rishi Valley Education Centre
Fundat per J. Krishnamurti l�any 1947
Rishi Valley  Distr. Chittoor
Andhra Pradesh - 517352 Índia

3.3 Una altra manera de fer ciència. Una visió més àmplia de les humanitats

La naturalesa no és objectiva perquè, nosaltres mateixos som part d�ella.
Per transmetre aquesta unitat és fonamental tornar a vincular el llenguatge
científic i el llenguatge humanístic. O més ben dit, alliberar-los tots dos de la
obligació de ser unívocs i immaterials.

La ciència clàssica ha crescut emparada en el principi d�objectivitat i
d�universalitat. Tenint com a model les matemàtiques, el mètode quantitatiu
ha esdevingut sinònim de ciència i, per tant, de veritat. Com és sabut, el
prestigi de la quantificació neix a l�època de Galileo, quan se separen les
qualitats primàries de les secundàries. És a dir, quan s�assumeix que �la
naturalesa està escrita en caràcters matemàtics� i, per tant, les qualitats com
són els colors, les olors, les sensacions que provoquen els fenòmens físics,
van ser relegades a l�àmbit de la subjectivitat i considerades simples imatges,
aparences darrera les quals calia trobar una veritat indubtable. El resultat
quantitatiu es considera més real que el fenomen observat. L�abstracció més
veritable que la percepció.

Les diferents interpretacions sobre la naturalesa dels colors i de la llum que
varen  fer Goethe i Newton exemplifiquen perfectament la polaritat entre una
ciència holista i una ciència quantitativa. El debat que van mantenir segueix
essent totalment vigent i exemplifiquen, al meu entendre, la necessitat humana
de trobar un equilibri entre la consciència analítica i la consciència sintètica
o holista.

El model quantitatiu ha regit la metodologia científica i se segueix transmetent
en la forma com se separen les ciències de les lletres. En el prestigi social
que es dóna als estudis científics i en la fe en el procediment racional i analític
a l'hora d�aprendre qualsevol matèria.



L�ideal científic ha estat allunyar-se al màxim de l�experiència. El coneixement
s�ha buscat al marge dels sentits i de la imaginació afavorint així un empobriment
de la capacitat humana de saber i decantant el prestigi en favor dels
especialistes.

És difícil responsabilitzar-se de la naturalesa si primer hem après que cal
disseccionar-la. El mateix podríem dir del respecte pel propi cos i per la salut.
Molts problemes ecològics s�han derivat de la metodologia científica i de
l�absència de criteris sobre quins experiments realitzar.

És fonamental superar aquest dualisme entre coneixement sensible i
abstracte; entre la consciència analítica i la intuïtiva. I entendre que és
precisament en la unió entre cos i ment com apareix el sentit del que es vol
conèixer.

Això requereix un nou estil d�aprenentatge, educar la percepció per aprendre
a veure la realitat de manera sencera per tal de crear unes ciències de la
naturalesa més reflexives i unes humanitats més precises. Sense aquest
aprenentatge serà molt difícil clarificar els camins d�un desenvolupament
sostenible.

La física moderna parteix d�uns altres pressupòsits. Des de Heisenberg
s�admet la indeterminació com un principi inherent a la matèria, segons el
qual l�observador modifica i és modificat per allò que observa. Per això, el
principi d�objectivitat és substituït pel principi de participació.

El món de les partícules subatòmiques està regit per la probabilitat i la
indeterminació. Una ciència sostenible és una ciència no renyida amb la unitat
del cosmos, amb l�analogia i la síntesi. Compromesa socialment i condicionada
pels sentiments i els valors.

Cal ser conscient d�aquests principis i modificar la manera com es presenten
els estudis científics i els estudis humanístics, entenent la seva complementarietat
i el seu mateix valor de veritat.

La física quàntica ensenya, com també ho fa la fenomenologia, que no pot
haver-hi una descripció objectiva i neutral de la naturalesa. La quàntica ha
suposat una revolució conceptual que segueix actuant en els diferents camps
d�estudi, entrant sobre tot en la biologia i la fisiologia.

La biologia clàssica ha cregut sempre que hi havia dos móns paral·lels:
el dels éssers vius i el món de la matèria inanimada combinant-se de manera
mecànica per formar molècules. Per la física quàntica, en canvi, les molècules
no són configuracions definides, sinó entitats que es combinen i interactuen
segons els seus respectius camps de força.

La física del s. XVII basada en les nocions newtonianes d�espai, temps,
matèria i naturalesa, ha quedat totalment qüestionada per la revolució cultural
que ha suposat, al llarg del segle XX, el nou paradigma científic. La visió del
cos, de la naturalesa, de la matèria i de les cultures, està implicada en aquest
passar d�interpretar el món en termes d�objectes, a veure�l com una xarxa de
relacions.

Allò que en el paradigma clàssic s�interpretava com a parts separades (en
el cos), com a partícules aïllades (en la matèria) o com a individus (en la
societat), són vistos en el nou paradigma com a pautes i processos connectats
en el temps i en l�espai.

Si mirem les tradicions humanístiques i espirituals de la humanitat trobem
molts exemples d�aquesta interrelació, fet que explica l�enorme interès que
desperten en la societat actual.

Tenir com a objectiu la integració interna, la cohesió personal.

Si aprenem a veure la relació entre la consciència humana i el món físic,
transmetrem a les aules aquesta interdependència que en ella mateixa

constitueix una formació ètica.

Les accions, però també el pensament, configuren la realitat. No s�ha de fer
tot el que és possible fer, ni tampoc pensar tot el que és pensable.



�Un entorn saludable és la base d�una economia saludable. Promovent
pràctiques econòmiques ecològiques, no només enlentim les crisis ambientals
i reduïm la pèrdua de biodiversitat, sinó que també alleugem els problemes
socials. Aquest és potser el principal objectiu d�un currículum centrat en la
Terra.�12

Un currículum centrat en la visió sostenible pot donar lloc a generacions
de joves més equilibrats i amb una visió més equànime. Amb un criteri clar
que els permeti  emancipar-se del consumisme i de la manipulació publicitària,
per exemple; o que els ajudi a optar per caminar enlloc de deixar-se seduir
pel cotxe.

Cal posar a l�abast dels estudiants la informació existent sobre com l�estil
de vida de les societats modernes destrueix el planeta. Convertir els informes
sobre l�estat del món en matèria didàctica. Fer de les matèries educatives
fonts de recursos per canviar la manera de viure és assumir la responsabilitat
d�educar per un canvi de cultura.

Alliberar-se del saber utilitari, fragmentari i aplicat. I reintegrar el saber. Un
saber que ajudi a viure, que millori la qualitat d�interrelacions de la xarxa viva
planetària.

4.1  Algunes idees per incorporar els principis de la sostenibilitat a les
diferents assignatures

Cal que sorgeixin projectes educatius que sàpiguen vincular les ciències
i les humanitats. Que presentin les ciències i les lletres, no com un coneixement
objectiu i un altre de subjectiu sinó com a diferents aproximacions a la realitat
igualment vàlides i certes. Ni les ciències són exactes, ni la metàfora és un
joc. Els fenòmens que estudiem són alhora imatge i concepte. El llenguatge
científic no hauria d�oblidar que també és simbòlic. I el llenguatge artístic no
hauria d�oblidar allò que simbolitza. La realitat té moltes facetes i cal aprendre
a veure-les en conjunt. Entre tots dos, és la persona la que pensa, la que
expressa i la que es compromet en aquest fer.

Objectiu general:

Treballar transversalment i des de cada assignatura els dos aspectes: la
relació ésser humà-naturalesa i la interacció ment-matèria. Plantejar cada
àrea de coneixement des de les idees d�unitat i d�interdependència.

Interdisciplinarietat i Complexitat

Per crear un ambient d�unitat i d�interdependència és imprescindible treballar
de manera interdisciplinària. Presentar qualsevol matèria des del marc de la
complexitat i la sistèmica. Cal fer un esforç important des dels departaments,
des de les diferents àrees d�aprenentatge per transformar el llenguatge amb
què ens referim a les ciències. I passar a parlar de Ciències de l�experiència:
holistes i qualitatives. Això vol dir que hi ha un coneixement real de l�experiència.
El fet que sigui real no vol dir que hagi de ser exacte ni idèntic per sempre.
Ja que la realitat és un procés de canvi constant, el coneixement que d�ella
tenim ha de ser necessàriament canviant i revisable.

Apostar per introduir des de cada matèria una visió sencera del coneixement.
Desafiant l�especialització, mostrar la capacitat de comprendre el tot inherent
a la ment humana. Explicar la complementarietat entre els processos d�anàlisi
i de síntesi. Complementarietat que trobem en la pròpia fisiologia i que cal
restablir en la imatge que construïm del món.

Promoure i desenvolupar recerques en la línia d�una ciència holista. Valorar
la perspectiva sencera, introduir en les tecnologies i en els laboratoris la
consideració pel context, pel tot. No caure en l'asèpsia tecnològica.

Pensar sistèmicament, desplaçar l�atenció dels objectes a les relacions.
Pensar un problema des de diferents assignatures.

Transversalitat

Permet organitzar el coneixement en xarxa des de categories
interdependents. La comunicació entre els diferents nivells i en diferents
sentits. Adoptar una perspectiva integrada dels coneixements. Saber
interrelacionar els diferents significats d�un mateix concepte; veure les diferents
dimensions d�un àrea de coneixement.

Les idees que segueixen són un exemple, a desenvolupar, de les possibilitats
de crear noves perspectives als materials curriculars existents, si s�orienta
cada assignatura des de les idees d�unitat i interdependència.

12 Geeta Iyer. Journal of the Krishnamurti Schools. Nº 3 - 1999. Pg. 83.



Biologia

Relació ment-cos-terra.
Bios/Zoé:  La vida individual forma part de la vida còsmica.
Explicar la diferència entre la biologia molecular i reduccionista i la biologia

organicista.  Dues visions del món diferents. El cos com un conjunt d�òrgans
que poden ser estudiats separadament, on la ment i la consciència s�interpreten
com a resultat o epifenòmens del cervell, de la matèria. O bé, el cos com un
tot interconnectat on cada part conté la informació del conjunt, funcionant de
manera sistèmica.

Veiem allò que ens han ensenyat a veure; allò que estem configurats per
veure. Estudiar la percepció en relació amb la filosofia.

Basar el currículum en la visió de la interdependència entre les espècies
vives. Una visió sistèmica de la biologia implica incloure totes les formes de
vida des del moment que tenen una funció específica i necessària en el
conjunt de la bios.

Per apreciar aquesta interdependència és bàsica l�observació dels animals en
el seu entorn natural. D�aquesta observació emergeix la comprensió que aquests
processos vitals sostenen la nostra pròpia existència.

Biodiversitat. Durant bilions d�anys hem coevolucionat amb diverses espècies
i ecosistemes. No evolucionisme ni darwinisme.

Introduir les noves explicacions de l�evolució i les noves nocions de la
biologia:

Teoria de Santiago sobre la cognició. Responsabilitat i implicació del
coneixement.
Simbiosi, cooperació, solidaritat, morfogènesi, ressonància mòrfica,
autopoiesi...
Co-evolució: necessitat de totes les espècies, destí comú. No alimentar
el mite que podem superar les condicions de vida a la Terra creant un món
artificial. Som fills de la Terra.
Introduir tema biotecnologies, alimentació, salut.
Exemples de civilitzacions extingides: Illa de Pasqua.
El cos i la Terra guarden la memòria de l�evolució. Coneixement del cos i
de les emocions; no subjectivisme; ment-cos-naturalesa no estan separats.

Proporció àuria
 Escala

Proporció

Estructura
Cèl·lula
Constants planetàries

Societat
Harmonia

Evolució

Matemàtiques

Relació entre finit i infinit / La unitat i el tot.
No presentar-les com un saber universal sinó com l�intent més abstracte

de trobar les constants de l�univers, les lleis últimes.

Models i paradigmes. Proporció, escala, mesura.
Veure com els patrons de creixement dels organismes vius en la naturalesa

tenen una base matemàtica (la proporció àuria). En moltes cultures hi ha un
patró bàsic de l�univers en base al qual s�ha organitzat l�arquitectura i la
música. Els nombres designaven qualitats de l�univers.

Transmetre el sentit de l�ordre, la profunditat i la bellesa.
Geometria fractal (regles senzilles per a un món complex). Matemàtiques

de la complexitat; matemàtiques de relacions i patrons visuals; qualitatives.
D�objectes a relacions, de quantitat a qualitat, de substància a patrons.



Llengües

Relació parla-percepció del món.
Explicar la importància de la diversitat lingüística per la riquesa de la Terra,

pel coneixement, per saber trobar solucions adequades als problemes
contemporanis. Tria de textos en la línia del canvi cultural. Ensenyar a valorar
les llengües petites des d�un criteri no-evolucionista.

Mostrar la relació entre diversitat lingüística i diversitat biològica.
No reduir la llengua a gramàtica, a lleis abstractes. Distingir entre paraula

i signes. Els signes són unívocs, les paraules són símbols que expressen la
interrelació entre ment i cos; les paraules comprometen la persona pel fet
d�incloure a qui parla i a qui escolta.

Què significa dia-logar? Distingir el diàleg de la dialèctica. Parlem per
comprendre, no per convéncer. Exercitar-se en el diàleg.

Llengua: Xarxa de significats interrelacionats amb el territori i amb el cos.
Ritme i gest. Parlar és una acció física, implica el cos i l�experiència; la
memòria i la intenció. La paraula és real, no és una abstracció ni un fantasma.

El poder i el compromís de la paraula. Parlar d�una manera o d�una altra
modifica l�entorn i intervé en la qualitat de la xarxa.

Per descriure un món intrínsecament interconectat també ha de canviar
el llenguatge. Els conceptes són una ajuda, però no són adequats en la
mesura que contribueixen a objectivar i fixar la realitat, fent-se una imatge
mental que no correspon a una realitat sempre canviant i en procés. És
important utilitzar al mateix temps el llenguatge metafòric, poètic o simbòlic.

Història/es

Relació acció humana - temps passat-present-futur.
Xarxa d�accions temporal i espacial. Sincronia, ressonància mòrfica,  arquetips,

camps de consciència col·lectius. Diferents històries.
Història no-antropocèntrica ni evolucionista. No una història lineal ni

universal. Una història més àmplia que inclou els altres pobles de la Terra
igual que els ecosistemes naturals. Valorar els progressos i els retrocessos
de la història. Mantenir una visió àmplia i equànime en explicar el passat. La
història parla sempre de l�origen de les cultures i les civilitzacions. Mostrar
la possibilitat de transformar la realitat en el present. L�accés real al temps
en el present.

Co-evolució d�espècies, cultures i territoris; valorar i aprendre d�altres
cultures i estils de vida. El lloc de l�ésser humà; el temps humà és un temps
compartit amb el temps de la naturalesa, no una línia que té una data d�aparició

i un final propi; no acceleració possible.

El progrés és per tots els éssers vius. Desplegament/Desenvolupament.
Complexitat. Introduir el desenvolupament sostenible per afavorir una història
més justa amb les cultures i amb la Terra. Formes de vida respectuoses amb
la natura i els seus cicles de renovació. Conèixer la història de la Terra, com
la nostra pròpia herència. Escriure una nova història.

Analitzar què entenem per història i per mite. El mite de la història: Es
considera real allò que es pot datar cronològicament. Que es pot estudiar
evolutivament. La sobrevaloració dels fets. Identificar els mites de la nostra
civilització.

Tractar la interculturalitat com una riquesa i una oportunitat de creixement.
Cada cultura interpreta i crea el món d�una forma pròpia. Les cultures, igual
que les persones, no són comparables entre elles. Posar-se en disposició
d�aprendre d�altres cultures, de ser transformat per altres maneres de veure
la realitat.

Filosofia/es

Relació entre pensament i construcció de la realitat.
Superar el reduccionisme del coneixement (racionalisme), el dualisme i

l�antropocentrisme. El coneixement és acció (transformador). Néixer-amb;
identificar-se amb allò que es vol conèixer. Recuperar l�estima per la saviesa.
Transmetre les bases d�un pensament compromès. L�ètica del pensar. No hi
ha un coneixement neutral. La història de les idees no és un aparador o un
mostrari d�opcions. El pensament transforma la realitat i la persona. No es
pot seguir ensenyant el �pas del mite al logos� com una evolució progressiva
que culmina amb la civilització científica i tècnica, sinó ensenyar de quins
mites és deutora cada època. Ensenyar les arrels del coneixement. D�on ve
el món que coneixem.

Explicar la història de la filosofia al costat de la història de la civilització
europea.

Filosofia no racionalista ni eurocèntrica. Hi ha moltes maneres de ser
conscient de la realitat. Moltes racionalitats. Cada cultura genera la seva
pròpia comprensió del món. Ensenyar a pensar des de l�experiència del món
actual amb categories interculturals.

Pensament sistèmic. El pensament com a part activa de la realitat, vinculat
al cos i a l�acció. La comprensió no pot ser només abstracta, ha de ser
sencera. Implicació.



Pensament intuïtiu, sintètic, holístic, sistèmic i en xarxa. Per equilibrar la
racionalitat i l�anàlisi.

Filosofia de la ciència. Mostrar l�evolució conjunta dels sabers. La relació
entre pensament, política i societat. Les tensions entre diferents visions del
món.

Vincular-se amb la física. Presentar temes comuns des del nou paradigma.
Aportar elements per ser crítics amb la tecnologia.
Estudiar com percebem.
El món no és davant nostre com un objecte d�estudi, sinó que es fa present,

emergeix, des de la pròpia experiència, del conjunt d�interrelacions que
mantenim amb l�entorn. Ni la consciència ni el món són independents.

Física

Relació ment-matèria; cos-univers.
Explicar la diferència entre la visió del món newtoniana i la visió relativista

i quàntica. Mostrar les implicacions d�una i de l�altra.

Les energies. Renovables i no renovables; límits de l�extracció de minerals.
La importància de la simetria entre extreure energies i reconvertir-les. És fàcil
produir energia elèctrica,  p.ex., però no és tant fàcil reconvertir l�escalfor
atmosfèrica. Consum i estil de vida. Canvi climàtic. Comparar amb el
metabolisme de l�energia en els processos de la naturalesa (fotosíntesi).

El consum d�energies fòssils accelera els cicles lents de la naturalesa. Els
combustibles fòssils són finits ja que, procedents de plantes i animals que
van viure fa milions d�anys a la Terra, el seu ritme de renovació és inapreciable.
Escala temporal molt àmplia.

Contaminació i canvi climàtic.

Explicar física quàntica i relativitat; incertesa, entropia, complexitat; interrelació
ment i matèria, observador i observat; fets i valors.

La física de les partícules ensenya que el món no és objectiu ni subjectiu,
sinó un camp d�interaccions sempre canviant.

La física (Pauli-Jung) és l�estudi de l�estructura de la consciència. (G.Zukav)
Psicologia: Ésser conscient de les contradiccions internes per tal de no

projectar-les en el món en forma conflictiva.
Física i percepció. No separar-les.
Dialogar amb filosofia, psicologia i història.

Química

Relació humana amb la matèria.
Explicar la Teoria Gaia.

Producció dels materials, reciclatge i consum.

Per el fet de tenir com a tema central l�ús dels materials, és una matèria
molt adequada per introduir una reflexió sobre les necessitats humanes. Les
energies necessàries per a l�extracció i processament de minerals. La
contaminació de les aigües i l�erosió del sòl.

Materials d�origen orgànic/inorgànic/sintètics � relació amb els combustibles
fòssils i amb els residus.

Mostrar els efectes negatius a curt i llarg termini de la utilització de certs
productes químics en el medi ambient, en l�alimentació, en els habitatges.
Crear criteri.

Fertilitzants i pesticides es presenten encara com a única solució per
augmentar la producció d�aliments en el món, quan està demostrada l�eficiència
neta de l�agricultura biològica o la permacultura.

Posar al servei dels estudiants la informació sobre l�augment de malalties
relacionades amb les substàncies tòxiques que ingerim.

Explicar l�efecte d�alguns productes químics sobre el funcionament cíclic
hormonal de les persones i de moltes espècies animals. L�augment de casos
d�esterilitat. La relació entre productes químics i pèrdua de biodiversitat.

És molt important conèixer els cicles químics en la naturalesa per entendre
com afecten els productes químics que utilitzem als sistemes vius de la Terra
i de les altres espècies. Fer el pont amb naturals explicant com la biosfera
regula l�atmosfera i els cicles dels seus elements.

Naturals

Relació naturalesa-cultura-societat.
Estudis i quaderns de camp. Ensenyar a percebre. A observar. Educar

l�atenció. Reconstruir la relació amb la naturalesa. Despertar la sensibilitat.
Plantar arbres. Participar en projectes de recuperació d�espècies en perill...

Com parlem de les muntanyes, dels rius, dels oceans; i dels animals? No
són objectes de coneixement, sinó subjectes, amb història i en-relació amb
nosaltres.

Com ens relacionem amb els animals?
La muntanya és un tema propi a tractar de manera transversal amb altres

assignatures.
Explicar la història de la terra i la coevolució de les espècies.

Presentar el tema de l�Ètica de la Terra. Estudiar la Carta de la Terra.
La relació entre la fisiologia de les espècies animals i els ritmes de la Terra.

Bioritmes i migracions. Vincular-ho amb la biologia humana.



Estudiar la xarxa planetària: geosfera-atmosfera-hidrosfera-biosfera-
noosfera, segons la Teoria Gaia, conjuntament amb biologia i química.

Xarxa d�interconnexions formada durant 4.500 milions d�anys.
Aprendre els cicles de l�energia en relació a la terra, els éssers vius i els

ecosistemes. Equilibri necessari per mantenir les condicions òptimes per a
la vida. La necessitat d�un ritme adequat per tal que els elements necessaris
es reciclin i regenerin.

Perspectiva sistèmica. Ecosistemes i cultures.
Aprendre els principis del pensament ecològic.

Història de l�Art

L�art com a llenguatge universal i divers; no evolucionista.
Estudiar els símbols i els mites com a constants en totes les cultures. Els

arquetips i els somnis. Aprendre a interpretar els contes en clau de creixement
interior i els mites en clau de creixement col·lectiu.

Aprendre cultura religiosa a través del diàleg amb els seus símbols.
Interpretar els símbols de l�art contemporani com a expressió d�un procés

de canvi cultural. Dialogar amb filosofia.
L�educació dels sentits. Aprendre a mirar i a crear.
Contextualitzar l�estudi dels símbols.

Socials

Crear consciència de ciutadania planetària i interès pel canvi social. Justícia
social - harmonia. Cultura de la pau i la no violència.

Explicar la relació entre el sistema econòmic i la degradació del medi
ambient. La visió del món i els interessos que dirigeixen la realitat social.

Qüestionar el model de desenvolupament econòmic, la fe en el progrés i
mostrar que hi ha altres models de societat, altres economies i possibilitats
de canvi.

Fer veure que l�economia capitalista és incompatible amb la sostenibilitat.
Explicar els pressupòsits del liberalisme econòmic; la creença en un creixement
il·limitat, la fe en la ciència i la tecnologia per resoldre els problemes que
genera el nostre estil de vida.

Donar les eines per interpretar els processos socials i polítics. Les desigualtats
nord-sud.

Generar compromís i participar en projectes socials: ONGs, voluntariats,
camps de treball... com a pràctiques habituals.

Fer veure que l�autèntica riquesa no és monetària. Que la vida depèn de
la salut dels ecosistemes, per la qual cosa és necessari trobar formes de vida
sostenibles. Ensenyar a avaluar els costos reals de la producció i del consum.

    Els costos energètics deriven de l�ús de recursos no renovables.
Provocar la reflexió sobre com vivim. Quin grau de satisfacció i de benestar

tenim?
Mirar la Terra sencerament, per adonar-se de les contradiccions implícites

en el nostre estil de vida. El temps necessari per produir petroli i la velocitat
a la qual s�extreu.

Valorar l�eficiència de formes de vida i d�economia més simples.

Geografia

Geografia física (atmosfera, hidrosfera, litosfera, biosfera):  relació amb
física; i Geografia humana: relació amb socials.

Explicar el funcionament de la Terra com un ésser viu, com un organisme
forçat pel domini d�una de les espècies que hi viuen.

Aprofundir al màxim la relació humana amb el paisatge, el clima i la construcció
cultural. L�impacte de la societat humana en el paisatge. La interrelació entre
els éssers humans, els animals i la Terra.

Distingir les diferents escales: Local, regional, global.
Projectes d�estudis locals. Elaborar mapes locals que reprodueixin llocs

coneguts.
Memòria de la Terra. Perspectiva temporal àmplia: incloure passat i futur.
Pobresa i política.
4.000-4.600 milions d�anys (edat estimada de la Terra)
L�ésser humà com a erosionador, com a agent geològic. (industria, construció,

extracció, població...). En explicar els rius, les preses hidràuliques, ensenyar
la responsabilitat humana en la pèrdua de biodiversitat.

Com l�entorn físic configura la vida humana, la mútua adaptació i l�estil de
vida. L�impacte global de l�estil de vida actual en el paisatge. Deforestació i
consum.

Entendre els processos que fan canviar l�espai, les connexions entre els
diferents llocs i llurs transformacions constants.

Literatura

Treballar la relació paraula-experiència.
La importància de les paraules; l�ètica del llenguatge. No parlar sense arrel.
L�escriptura com a camí de coneixement. La biografia com a obra d�art.
El significat de llegir. Treballar la lectura com a exemple del fet que el sentit

no està en el resultat final, sinó en cada part del text quan es té una comprensió
sencera del que s�està llegint. El sentit d�un text emergeix del text.

El lloc comú de la poesia, la metàfora i el símbol, com a ponts de diàleg
intercultural.



Tecnologies

Valorar les artesanies i ensenyar-les al costat de les noves tecnologies;
donar criteris clars sobre els materials, les energies i els impactes tecnològics
en el medi. No agressivitat, sinó sinergia. Tecnologies que cooperin amb la
naturalesa.

Desenvolupar una consciència crítica de la tecnologia. Explicar la relació
entre el sistema econòmic, la ciència i la tecnologia. Aportar criteris per
emancipar-se de la dependència tecnològica.

Ensenyar les tecnologies no com a símbol del progrés ni com a cim de
l�evolució humana. Cada època té la seva forma de relacionar-se amb la
realitat; estableix la seva pauta de transformació de l�entorn. Totes les cultures
han desenvolupat diferents formes de tecnologia segons els seus interessos
i necessitats.

Tecnologies �suaus� en col·laboració amb la naturalesa, no contra ella.

L�experimentació

Quan es treballa al laboratori o s�explica la metodologia científica, és
important mostrar els límits de l�experimentació i els seus pressupòsits. No
hi ha el �simplement matèria�, ni matèria inert, sinó processos que impliquen
a qui fa l�experiment.

Les Arts:  Desenvolupar la percepció no-dual.
Educar els sentits. Estètica. Creativitat. Harmonia i equilibri.

Música Ritmes corporals.
Cant coral com a exercici de grup i danses del món. Aprendre
el sentit dels rituals.

Plàstica Ensenyar a percebre, a estar atents i en silenci. Copsar l�essencial.
(dibuix i pintura) Pintar la naturalesa en viu; identificació i empatia.

Gimnàstica L�educació del cos i de les emocions. Activitats no competitives
ni violentes; buscar la flexibilitat, la creativitat, l�espera i l�escolta.
Introduir tai-xi i ioga per integrar cos-ment i per treballar l�energia
interna.
Exercici físic harmònic � alimentació equilibrada i no tòxica �
ergonomia.
Consciència crítica davant la publicitat.

Alimentació Fer-ne una assignatura: Hàbits, biorritmes, ambients i addiccions.
Dietètica. Consum responsable, ecològic i solidari.
Ensenyar a menjar i a cuinar. Preparació dels menús.

Sistemes naturals Sistemes humans
(ecosistemes) (cultures)

      Equilibri pensament analític-sintètic / racional-intuitiu

Metodologia

Presentar el coneixement no d�una manera acabada, sinó com un procés
permanent de construcció de la realitat en el qual hi participem tots.

Partir de problemes concrets. Treballar-los des de totes les assignatures.
Investigar junts. Pensar en xarxa.

Treballs interdisciplinaris; explicar els problemes de manera multidimensional
i interconnectada. Contextualitzar l�aprenentatge.

No intervenir innecessàriament. Permetre que els grups s�autoorganitzin
i s�autoregulin. Marcar límits però no direccionar.

Elaborar mapes conceptuals com a eina d�autoconeixement i de resolució
de conflictes.

Utilitzar tècniques de pensament creatiu com els mapes mentals, o la
visualització d�idees que puguin contribuir a trencar la linealitat del pensament
i a desenvolupar habilitats cognitives (Identificar prioritats, perspectives a
llarg i curt termini; passes immediates...).

Implicar els alumnes en els problemes administratius, de manteniment i
de gestió de l�escola. Donar responsabilitats.

Assamblea diària. Diàleg i consens.
Participació en activitats locals.

Aprenentatge cíclic i obert. Tancar els cicles de creixement i d�aprenentatge.



El gran repte d�una educació sostenible és transmetre la visió del món que
hem esmentat des del mateix funcionament escolar. Ser una comunitat
autopoiètica, interdependent i íntegre. Per això la sostenibilitat ha d�impregnar
el conjunt del projecte educatiu d�un centre.

L�aprenentatge de la sostenibilitat és un exercici diari. S�aprèn en l�experiència
i en la interrelació entre les persones. En el temps i l�espai on es produeixen
les relacions entre la persona i el medi. Aquesta formació és sovint inconscient
ja que es construeix al nivell de la sensibilitat i de l�experiència. És una tasca
de l�escola fer-la conscient i impulsar-la.

Cal que els mestres, que la comunitat educativa, enfoquin l�educació vers
una mirada atenta i curosa de la Terra, sense la qual, seguirà essent considerada
com un recurs al nostre servei, com un objecte d�investigació, com un espai
a dominar tecnològicament.

Aprendre a tenir cura de la Terra no significa només treballar la terra
físicament, sinó apreciar la vida i els nexes que la fan possible en totes les
seves formes: plantes, animals, recursos energètics, alimentació, cos, salut,
i materials. Com més a prop estigui l�escola d�un espai natural, com més
faciliti el contacte físic, sensible, amb la terra, més eficaç serà aquest discurs.
Però no és aquesta la qüestió primordial.

Des d�un plantejament no-dual, com ja hem dit, la naturalesa no és a fora,
no són només els ecosistemes naturals. L�escola és un ecosistema, el cos
és un ecosistema. Si  nosaltres som naturalesa, si el nostre cos està sotmès
a les mateixes lleis i cicles de la naturalesa, n�hi ha prou amb un espai petit
enmig de la ciutat per generar un ambient profundament respectuós amb la
terra. Quin és aquest aspecte fonamental sense el qual tot discurs no és
efectiu? La relació, l�empatia, l�austeritat, la senzillesa, l�acceptació. Tenir cura
dels altres, aprendre a mirar l�altre com a un mateix.

Indagació interior, contemplació del cel, respecte pels processos de vida
i d�aprenentatge. Això està a l�abast de qualsevol col·lectiu interessat en
educar per la sostenibilitat.

L�escola és una comunitat humana, un univers on es viu. És en la convivència
com es transmet el saber. Cultivar la dimensió humana només es pot fer a
escala humana, atenent les relacions personals.

L�educació és, abans que tot, relació. Ajudar a descobrir i utilitzar les pròpies
capacitats d�aprendre i de comprometre�s amb la vida. Aquesta relació es
produeix constantment i en diferents llocs. L�escola és un d�ells. És l�espai
físic i sociocultural on es produeix una part del procés d�aprendre. Aquest

Comunitats educatives comunitats sostenibles

Eixos de la sostenibilitat principis educatius

6.1.   L�escola com a sistema d�organització i producció de coneixement

Si mirem l�escola o la comunitat educativa com un ecosistema i li apliquem
els principis que regeixen els ecosistemes, podem entendre l�escola com una
xarxa autopoiètica d�on emergeix coneixement, maduresa, ordre i integració.

El canvi consisteix en què, enlloc de ser un lloc de transmissió de
coneixement, esdevé un lloc de producció de coneixement. Amb la característica
que aquest és un coneixement contextualitzat, fruit d�unes condicions
geogràfiques, locals, personals, pròpies. És un coneixement que genera
identitat, sentit de comunitat i constitueix en ell mateix la possibilitat de crear
noves formes d�organització social.

Una comunitat educativa ecosistèmica té com a característiques la diversitat,
l'homeostasis, l'autoorganització, la multidimensionalitat. Saber-se moure en
aquesta dinàmica fluida és un dels principals reptes per tal que les

espai pot ser entès com un sistema. És a dir, com un conjunt d�elements que
interactuen de manera que tot canvi en un d�ells repercuteix en els altres. Un
sistema obert a la naturalesa i a la societat. Amb uns recursos limitats i finits.
L�escola és una comunitat social, cultural i ambiental.

La sostenibilitat és un punt de partida. Implica actuar amb consciència de
comunitat local i planetària. Implica indagar amb intensitat i aturar-se quan
la indagació esdevé un forçar la realitat a que respongui. Percebre l�equilibri
entre les parts i el tot.

Perquè aquesta percepció emergeixi es requereixen projectes d�escola
interdisciplinaris i participatius. Un marc previ que faciliti la circulació transversal
dels coneixements i la reciprocitat d�ensenyaments. A nivell de continguts,
l�escola ha de perdre la por a canviar les bases culturals que l�han definida
fins ara i obrir-se a la interculturalitat i la creació de nous coneixements.

Els ecosistemes són comunitats d'éssers vius. En les comunitats educatives
actuen també els principis de coevolució, sinergia i retroalimentació.



En una comunitat d�aprenentatge, mestres, alumnes, administratius i pares
estan interconnectats en una xarxa de relacions, treballant junts per a
facilitar el procés de l�aprenentatge.
El procés d�aprenentatge dura tota la vida.
L�aprenentatge circula en totes direccions.
Tots els membres de la comunitat d�aprenentatge treballen de manera
associativa i en cooperació.
Flexibilitat en la programació i dinamisme.
La diversitat personal i cultural és una riquesa.
La interacció entre els membres de la comunitat d�aprenentatge fa que
tots ells canviïn i co-evolucionin.

Cada element potencia el desenvolupament dels demés (sinergia).
Com a ecosistema, ha de fer possible el tancament dels cicles d�aprenentatge,
l�aprofitament de l�energia, ha de deixar temps buit per tal que els seus
elements es regenerin.

Ha de tenir en compte l�impacte ambiental de l�edifici. Utilitzar en la mesura
del possible, materials renovables, així com utilitzar les energies de la manera
més eficient.

En una comunitat educativa sostenible, tots els seus membres han de formar
part dels processos de planificació i decisió, així com fer-se càrrec de les
seves pròpies necessitats (menjar, energia, materials...).

Aprendre a analitzar què és realment necessari, com es pot reduir el consum.
Reconnectar-se amb les pròpies eines i capacitats d�autoproduir, d�autocurar...
Aprofitar al màxim els espais per fer horts, per plantar i crear microclimes.

Idees i actituds han d�impregnar totes les àrees del pla d�estudis
L�organigrama del centre, el seu disseny arquitectònic, el seu impacte
mediambiental, la seva interrelació amb les fonts i fluxos d�energia (humans i
materials) necessaris per al seu funcionament, transmeten missatges pedagògics.
Es tracta d�intentar que siguin el més coherents possibles.

Pertànyer a la comunitat és la base d�un comportament social responsable.
Participar i comprometre�s en la comunitat local és una base de la sostenibilitat.
Si veiem l�escola com un ecosistema, i li apliquem els mateixos principis dels
organismes vius, apareixen indicacions possibles, guies d�acció tan obertes
com diferents són les comunitats escolars:

Xarxa d�aprenentatge on circulen els coneixements en totes direccions.
Multidimensionalitat.
Autoorganització. Organigrama viu, resultat del treball de la comunitat
educativa.
Propietats emergents: creativitat, producció de coneixement generada per
cada col·lectiu.
No linealitat de l�aprenentatge; cicles i processos.
Diversitat de ritmes i de nivells.
Escala adequada que permeti la relació.
Reciprocitat, implicació, empatia, identificació, posar-se en el lloc de l�altre.
Pedagogia implícita orientada a la sostenibilitat i la coherència.
Disseny arquitectònic, impacte mediambiental, interrelació amb les fonts
d�energia necessàries per al seu funcionament, quantitat i qualitat
d�emissions,...
Dinàmica interna: relacions alumnes-professors-claustre-personal.
Horaris, assignatures, activitats internes. Respectar ritmes, cicles i processos.
No homogeneitzar horaris ni grup-classe.

generacions futures sàpiguen trobar camins de convivència pacífica en un
món plural i complex.

Continguts curriculars
Filosofia educativa

Espai

Habitar l�edifici,
el barri, la ciutat, la terra.

Relació amb el lloc

Organització interna,
participació, pluralisme

 Xarxa de relacions

Temps

Horaris, ritmes
d�aprenentatge

Procediments
Metodologia, investigar junts



Exemple d�un enfocament transversal a partir d�un crèdit de síntesi:

Mostrar a partir d�un crèdit sobre energies renovables, les diferents lectures
i dimensions de la naturalesa. Presentar el tema de la relació amb la Terra i
l�ús dels materials no només des d�un llenguatge científic i tecnològic, sinó
introduint la percepció que altres tradicions han tingut dels elements naturals;
els coneixements de l�ecologia sobre els processos orgànics i incorporant
també l�espai i el temps com a elements constitutius de la Terra i dels
ecosistemes.

Elements (EL.), energies(En.), ecosistemes(Ec.), processos(Pr)

El. Foc Aigua Terra Aire  Espai Temps

En. Solar Hidràulica Biomassa Eòlica
Ec. Boscos Llacs, rius Praderies Atmosfera Paisatge Memòria
Pr. Fotosíntesi Corrents Sòl-humus Equ.gasos Territori Ritmes

d  e  t  e  r  i  o  r  a  m  e  n  t
Canvi cl. Desertització Empobriment Pol·lució     Urbanitz. Riscos 
Deforestació Exhaur.aq. Residus Gasos h. Cultures Mites

Dels mites a les tecnologies

Amb la ciència moderna desapareix el simbolisme dels elements, substituït
per la nova nomenclatura química i física. Dos segles més tard, i des de
l�ecologia, d�alguna manera retornen els elements designant la unitat sistèmica
que els distingeix.

Els quatre elements van ser els primers noms que els filòsofs van donar
a la força vital de la naturalesa; al principi unificador que regia tot canvi,
creació i transformació. La ciència va néixer com un intent de conèixer i
després de dominar, el principi unificador que regia la naturalesa. Els elements
prenen la forma avui, en el pensament ecològic, de sistemes dinàmics, àmbits
vitals fets de processos i cicles.

L�ecologia desenvolupada a partir del s. XIX recupera alguns temes com
la unitat, la interrelació, la finalitat o la bellesa de la naturalesa. Temes que
les ciències modernes consideraven superats i que eren tractats per la filosofia
o la teologia. D�elles extreu l�ecologia el pensament d�allò integral.13 Al contrari
que el procediment analític de les ciències de la naturalesa, l�ecologia no
parla de l�aigua en general sinó de les aigües, els mars, els estanys i els rius.
No parla de gasos sinó de l�atmosfera; tampoc de les terres o els minerals,
sinó del sòl. Tots ells són considerats espais vitals.

Les aigües són en l�ecologia, més enllà de la seva composició físico-
química, sistemes dinàmics, estudiats tant en llur mobilitat i ens els seus
processos interns de transformació com en relació amb les seves demarcacions.
Però abans que tot són un medi animat caracteritzat pels processos vitals
dels éssers que contenen. Els factors creatius i destructius, la cadena
alimentària, fan que les aigües d�un sistema produeixen i controlin una sèrie
de cicles. L�aigua entesa com un ecosistema és, en ella mateixa, un element
viu. En la mesura que les aigües, en les seves formes diferents, constitueixen
sistemes tancats, són considerades com un prototipus d�ecosistemes.

Un coneixement basat en la Terra

Un coneixement que retorna l�autoritat a l�experiència, al cos i als sentits.
Que reconeix la seva filiació amb la terra, la matèria i el temps.
Que accepta els límits de la condició humana en el planeta.
Que aprèn de la naturalesa.
Que veu en cada ésser viu una font de coneixement.

D�un coneixement racionalista i reduccionista a un coneixement sencer
i plural basat en la identificació amb el que es vol conèixer.

Interdependència No-dualitat No-linealitat Integritat coneix.

Interconexió Relacionalitat Multidimensionalitat Holisme

Éssers humans - Fets - valors Reciprocitat Ment - cor- cos

naturalesa - cosmos Unitat Procés

Naturalesa - cultures Matèria - esperit Ressonància Mite - raó - intuïció

Teoria - pràctica Coevolució Atenció

Consciència -realitat Ment - cos Retroalimentació Implicació ètica

Solidaritat Interculturalitat

Passat - present - futur Temps-eternitat Sincronicitats Contemplació

Temps - espai Coevolució

Coneix -experiència Ciències-humanitats- arts Complexitat Propietats emergents

Percepció - realitat Subjecte - objecte Unitat espacio temporal Visió sistèmica

13 Cf. Ernst Haeckel; ecologia:  un pensar dins la casa de la naturalesa



Conceptes d�un coneixement sencer

Camps de consciència Camps energètics Camps mòrfics
Emergència Dinamisme Creació
Autopoiesis Autoregulació Xarxa
Processos Patró Escala
Ordre implicat Estructura Sistema
Coevolució Sincronicitat Diàleg intercultural

Valors i actituds d�una educació sostenible

Autorrealització Autosuficiència Austeritat Simplicitat
Creativitat Responsabilitat Respecte Participació
Cooperació Solidaritat Justícia Empatia
Intuïció Comprensió global Síntesi Ciclicitat
Integració Holisme Implicació Harmonia
Interculturalitat Complexitat Flexibilitat Diversitat

El destí  és col·lectiu, no és individual ni privilegi de cap cultura ni de cap
espècie. El mateix creiem de la consciència; la qualitat més sorprenent que
ha produït aquest planeta.

Si som capaços de creure en aquest retorn als límits de la Terra, d�enfocar
el coneixement des d�aquests límits, les noves generacions sabran construir
comunitats sostenibles.

6. Recursos i bibliografia

Dins els moviments de renovació pedagògica hi ha molts projectes que
coincidirien  amb el que hem presentat. Tenen en comú el desacord amb el
model vigent d�educació i la voluntat d�educar des de la llibertat i d�acord amb
la naturalesa. Formen part de la multitud de projectes i moviments socials
que arreu del món treballen per un canvi de civilització.

Nosaltres ens hem limitat a l�aspecte més acadèmic, entenent que conté
un potencial enormement creatiu a desenvolupar per tal de fer més efectiu
el canvi que tots volem.

Rishi Valley School / Krishnamurti Information Network: www.kinfonet.org
Xarxa d�Educació Lliure Xell / www.educaciolliure.org
Escoles Waldorf / www.escolawaldorf.org
Human Scale Education Movement. Devon UK. Cf. L�article de Fiona Carnie
a Resurgence 220
Elmwood Institute. Center for Ecoliteracy. Cf. Capra, F. 1993. Guide to
Ecoliteracy. Berkeley. California.
Asociación Española para el Desarrollo de una Educación Armónica
(A.E.D.E.A.) / sateducacion@wanadoo.es

ONGs:
Adena-WWF www.panda.org
Amigos de la Tierra www.terra.org
DEPANA www.depana.org
Fundació Terra  www.ecoterra.org
Fundació Natura www.fundacionatura.org
GOB www.gobmallorca.com
Greenpeace www.greenpeace.org
SEO Birdlife  www.seo.org

Refent els vincles

Els moviments socials s�han multiplicat durant aquest segle per actuar en
favor de la igualtat, la justícia i la solidaritat. La xarxa internacional d�ONGs
està fent una feina de sensibilització paral·lela difícil d�estimar. Les escoles
i les universitats podrien ser nuclis de canvi social importants, com ho han
estat en altres moments de la història. Com a comunitats d�aprenentatge i de
vida, tenen el més gran potencial transformador des del moment que els seus
membres són la població més jove.

Els qui ara som educadors tenim la perspectiva de les dues cultures. Vivim
en la cruïlla entre dos mons i és la nostra responsabilitat fer el possible perquè
aquest llegat de destrucció i irresponsabilitat amb els sistemes vius quedi
enrere.

El repte principal d�aquesta educació és, com he volgut dir, tornar a la
Terra. I això no significa renunciar a les tecnologies, ni tornar a un temps
passat. Aquest és el comentari típic de qui no vol pensar les necessitats del
present. Tornar a la Terra vol dir reconèixer la nostra filiació amb ella. Acceptar
ésser una part dels seus cicles. Entendre que la matèria i la naturalesa no
són entitats menors sinó que estan fetes de la mateixa qualitat que nosaltres.
I que si algú té un destí en aquest planeta, és el conjunt d�éssers que l�habiten.



Instituts i entitats:
Agenda 21 Escolar www.bcn.es/agenda21
Asociación Española para el Desarrollo de una Educación Armónica (A.E.D.E.A.)
c/ Dulzaina, 11 bajos. 01006 Vitoria.
Centre de Recursos Barcelona Sostenible  www.bcn.es/agenda21/crbs
Forum on Religion and Ecology / www.religionandecology.org
Institut de Recerca per a l�Ensenyament de la Filosofia IREF
Promou el projecte Filosofia 3/18. S�ocupa de l�edició i traducció dels materials,
n�elabora de nous i forma professorat en el projecte.
Sant Agustí 3-5 08012 Barcelona.
Institut Gestalt / www.institutgestalt.com
Institut Interculturel de Montréal.
4917 rue St. Urbain. Montréal. Québec.
Institut Paulo Freire. Sao Paulo. Brasil. www.institutpaulofreire.org
Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient PNUMA www.pnuma.org
Sierra Club www.sierraclub.org/books
Societat Catalana d�Educació Ambiental SCEA www.pangea.org/scea
Worldwatch Institut www.worldwatch.org

Per a més informació:

www.sostenibilitat.upc.edu
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Cuadernos de Pedagogía:
 nº 303 �Aprender de Oriente�
 nº 341 �Otra educación, otras escuelas�
 nº 360 �Pedagogía Sistémica�

Alfabetització ecològica: Aprendre els principis d�organització dels ecosistemes
i utilitzar-los per crear comunitats sostenibles.1

Autopoiesi: Procés d�autoorganització inherent a la cèl·lula i estès als organismes
vius.2

Cosmologia:  Experiència i visió unitària del món.3

Dualisme: Visió separada de la realitat que du a percebre el món físic apart
del món mental i espiritual i a concebre�l en categories oposades.

Camps de consciència: Àmbits de consciència que es corresponen amb
diferents dimensions de la realitat.4

Coevolució:  Desenvolupament compartit entre les espècies i els seus hàbitats.

Complexitat: Qualitat que expressa les dimensions múltiples i obertes de la
realitat.

Holisme: Nom que designa la manera de veure el tot en cada ésser i en cada
part d�un organisme.

Interculturalitat: Actitud d�obertura a ser modificat pel coneixement d�altres
cosmovisions a partir de la relació i el diàleg.

Interdependència: �originació mutuament condicionada�.5

Linealitat: Percepció del temps, de l�evolució biològica i cultural, seguint una
única direcció del passat vers el futur.

Mecanicisme: Creença que la naturalesa està feta de components elementals
connectats entre sí mitjançant nexes causals. Entén la matèria inert i passiva,
de manera que la seva modificació no altera el conjunt.

Mite: Conjunt de creences bàsiques sobre les quals construïm la interpretació
del món sense ser-ne conscients. Horitzó d�intel·ligibilitat d�una cultura.

1 Noció que ha desenvolupat  F. Capra i que difon a través de l�Elmwood Institut.
2 Concepte originari dels biòlegs H. Maturana i F.Varela, nucli de la seva Teoria de Santiago

sobre la cognició.
3 Utilitzem cosmologia en aquest sentit i no com a interpretació teòrica del món, tal i com l�entén

la ciència moderna. Cf. R.Panikkar / G.Durand.
4 Noció desenvolupada per R.Panikkar en el llibre La experiencia filosófica de la India. Trotta.
5 Traducció de la paraula sànscrita pratîtyasamutpâda on es desenvolupa en el sentit cosmològic

que li donem aquí. Cf. Buddhisme Mahâyâna. Dinamisme intern de la realitat segons el qual
cada ésser origina i és originat pels altres. Vinculació entre tots els éssers.



No-dualitat, �advaita�. 6 Estructura relacional de la realitat. Subjecte i objecte
no són dos ni un, sinó que cada pol és constitutiu de la totalitat.

Ordre implicat: Estructura interna de l�univers que es fa present en cada un
dels seus éssers.7

Paradigma: Perspectiva conceptual que fa possible situar i interpretar fets i
esdeveniments.

Pensament sistèmic:  Es caracteritza per pensar els organismes, ecosistemes
i societats com a totalitats integrades, sense que puguin ser reduïdes a cap
del seus elements.

Pluralisme: L�expressió múltiple de la veritat que fa de cada cultura un univers
amb sentit.

Racionalisme: Reducció del coneixement a racionalitat, degut a la creença
que el concepte expressa l�essència de la realitat.

Reduccionisme: Metodologia pròpia de la ciència racionalista que creu conèixer
un organisme viu o una societat fent-lo gravitar sobre un dels seus components.

Relacionalitat: No existència independent. Tot el que és, existeix en un context,
en-relació.

Sincronicitat: Coincidència en el temps de fets distants en l�espai no explicable
des d�una visió lineal del temps.8

Sistema: Conjunt d�elements que presenten una estructura i un patró
d�organització interna. Les seves propietats són emergents.

Sostenibilitat: Capacitat d�un ecosistema d�automantenir-se i desplegar-se de
forma indefinida. Al sistemes humans es considera que la sostenibilitat és
l�estadi final assolit com a conseqüència d�aplicar polítiques de desenvolupament
sostenible, sent aquest el que satisfà les necessitats de les generacions
actuals sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer
llurs pròpies necessitats. Des d�una perspectiva més ecològica, la sostenibilitat
seria una manera més equilibrada de relacionar-se amb la Terra i amb els
éssers que hi viuen, mentre que a nivell dels éssers humans implicaria un
imperatiu d�equitat inter i intrageneracional.

Xarxa: Trama de l�existència, multidimensional i pluricèntrica.

6 Noció procedent de la filosofia hindú. cf. Sankara. Vivekasudamani.
7 Concepte articulat pel físic D.Bohm en el seu llibre La totalidad y el orden implicado.
8 Cf. Jung i Pauli, Sincronicidad.


