
Sant Cugat, amb l’art contemporani
Cada vegada més, en els currículums educatius, en les orientacions pedagògiques i en les 
xerrades de formació apareix la importància del foment de l’esperit crític en els infants, és a 
dir, la capacitat per reflexionar i qüestionar-se les coses per arribar a formar un criteri propi 
que els permeti prendre les seves pròpies decisions davant de les diferents situacions que 
hauran d’enfrontar-se a la seva vida.  Per Oriol Castellví i Estruch, director de l’escola La Floresta 
de Sant Cugat del Vallès. Pare, músic, mestre, formador de mestres i famílies, i col·laborador de 
l’associació santcugatenca Edbuilding.org.

Massa sovint, però, en el 
món educatiu confo-
nem les eines amb les 
finalitats. El foment de 

l’esperit crític en els nens i nenes 
no ha de ser un objectiu que han 
de fomentar les famílies i els cen-
tres educatius, sinó una eina im-
prescindible per assolir el verita-
ble objectiu: ser feliços. I la clau 
de tot plegat és entendre que, 
en un món tan divers, on hem de 
conviure amb persones que sen-
ten, pensen i actuen diferent de 
nosaltres, en una societat basa-
da en el consumisme, les tendèn-
cies i la popularitat, on els ídols 
ja no són cantants ni futbolistes, 
sinó youtubers i inf luencers de 
les xarxes socials, cal més que 
mai tornar a fomentar allò que 
és bàsic, allò que sempre s’ha fet 
i que potser hem oblidat, enmig 
de tants models pedagògics, in-
novació i tecnologia: Esperit crí-
tic per escollir bé el que hem de 
fer, autonomia, per saber-ho fer, 
i autoestima, per saber que som 
capaços de fer-ho. 

Però compte! Tinguem sem-
pre present que per ensenyar 
els més petits a ser crítics amb 
el món, no valen els grans ser-

Pensament crític en la infància

Foto: inezdelprado.com

“Tinguem molta cura 
de com mirem els 

nostres fills, perquè serà 
amb la mirada que ells 

miraran el món”
mons, o les lliçons de moralitat, 
sinó predicar amb l’exemple. I 
en aquest punt ens hauríem de 
preguntar: quina és la nostra 
actitud davant les desigualtats? 
Com ens posicionem quan veiem 
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un anunci sexista? Quin tipus de 
comentaris fem quan, mentre 
sopem, el telenotícies ens par-
la d’injustícies? I la clau de tot: 
quin vincle tenim amb els nos-
tres fills? Els ensenyem a tenir 
esperit crític o bé els critiquem 
cada vegada que fan o diuen al-
guna cosa que no ens agrada?  
Tinguem molta cura de com mi-
rem els nostres fills, perquè serà 
amb la mirada que ells miraran el 
món. 


