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Introducció
En aquesta comunicació exposem una experiència docent de l'ús de la literatura en

la formació inicial de les educadores i educadors socials que consisteix a utilitzar la

lectura d'obres literàries com a suport per al desenvolupament dels conceptes i
continguts específics d'una assignatura.

Així, en primer lloc, situem l'experiència en el context actual de la societat de la
informació, comentem el fort impacte que en ella tenen els mitjans audiovisuals i

destaquem la necessitat de rescatar béns tradicionals de fort valor cultural i formatiu

com és el cas de la literatura; és a dir, fem una breu referència a la dialèctica actualment
existent entre paraula i imatge. També desenvolupem els tres objectius principals que

perseguim: afavorir el gust i el plaer per la lectura, desenvolupar conceptes i continguts
disciplinars específics mitjançant la lectura d'obres de ficció, i fomentar que les

educadores i educadors socials prenguin consciència del valor de la literatura com a

instrument didàctic i formatiu (tant en la seva formació inicial i contínua com en el
desenvolupament de la seva futura activitat professional).
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En segon lloc, expliquem l'experiència concreta de l'ús de la literatura en

l'assignatura Serveis socials i polítiques d'integració social que té caràcter optatiu en el

pla d'estudis d'Educació social.
Finalment, valorem els principals punts crítics i positius que hem detectat al llarg

dels tretze cursos acadèmics en els quals portem desenvolupant aquesta experiència

docent.

Presentació i objetius
Per començar, volem destacar el fort impacte de les tecnologies de la informació i

de la comunicació (TIC) sobre els usos culturals, els patrons d'interacció social i els

processos d'ensenyament i aprenentatge dels éssers humans, especialment en les
societats desenvolupades occidentals contemporànies. Entenem que aquests usos

presenten enormes potencialitats, havent de promoure una visió positiva i optimista dels
mateixos. Però també és cert, almenys segons la nostra opinió, que aquestes tecnologies

presenten alguns riscs, tals com l’afebliment dels processos mentals de caràcter complex

i abstracte associats a l'ús de la paraula (tant escrita com oral) 1.
Per tant, pensem que hi ha una transformació dels usos culturals en les joves

generacions que es focalitza en el debilitament del valor dels discursos associats a la
narrativa escrita, al mateix temps que es dóna un enfortiment d'altres narratives

associades als mitjans audiovisuals (especialment la televisió) o les tecnologies de la

informació i la comunicació (destacant-se les formes d'expressió, creació i comunicació
associades al fenomen Internet). Per tant, veiem la necessitat de reforçar usos

tradicionals que pensem tenen un gran valor per al desenvolupament i la formació
integral dels éssers humans, com és el cas de la lectura de la paraula escrita i, per tant,

destaquem el valor social i cultural de la literatura.

Conscients el dit anteriorment, presentem una experiència docent de l'ús de la
literatura en la formació inicial de les educadores i educadors socials que consisteix a
                                                  

1 En aquest sentit destacariem les aportacions de Postman (1990) i Sartori (1998), tot i

que aquests autors centren la seva anàlisi en l’impacte de la televisió i són excesssivament

pesssimistes en les seves valoracions i prediccions.
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utilitzar la lectura d'obres literàries com a suport per al desenvolupament dels conceptes

i continguts específics d'una assignatura en principi allunyada del món de la literatura,

com és el cas dels serveis socials.

Aquesta experiència pretén tres objectius:

1. Afavorir el gust i el plaer per la lectura. Al llarg dels estudis universitaris els
estudiants han de llegir, i molt, sent aquesta una de les seves tasques

principals. Tanmateix, freqüentment aquestes lectures, totalment necessàries,

són de caràcter tècnic o epistemològic, per la qual cosa no solen ser
motivadores o gratificants. És a dir, són lectures fonamentals per a la seva

formació inicial, però que no presenten cap plaer de lectura: els estudiants
llegeixen per obligació, però no per gust.

2.  Desenvolupar els continguts acadèmics d'una assignatura mitjançant l'ús

d'obres literàries. Les lectures obligatòries que complementen el treball|feina a
l'aula estan integrades per dues modalitats: unes són de caràcter tècnic i

d'altres són de caràcter literari. És a dir, usem la literatura com a instrument

d'anàlisi i desenvolupament dels continguts específics de l'assignatura.

3. Aconseguir que les educadores i educadors socials aprenguin i valorin l'ús

formatiu de la literatura. Pensem que a partir de l'ús d'obres literàries en la
formació inicial d'aquests professionals serà més fàcil aconseguir que

incorporin aquesta tècnica en la seva pràctica professional futura.

En aquest sentit, hem de recordar que les pràctiques educatives són
altament reproductives i que les persones, i especialment els professionals de

l'educació, formem i ensenyem mitjançant mètodes i tècniques amb què

nosaltres ja vam ser educats. És a dir, pretenem que les educadores i
educadors socials prenguin consciència del valor de la literatura com a eina

didàctica i formativa, no només en la seva pròpia formació, sinó principalment
com instrumento de treball|feina futur en el moment d'abordar els subjectes de

l'educació social.
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Aquest darrer seria el nostre principal objectiu, que les educadores i educadors

socials veiessin com es pot utilitzar la literatura (igual com altres produccions culturals

com el cinema, la poesia, els còmics o la música) en l'abordatge de les situacions que
afecten els subjectes de l'educació social. D'aquesta manera, destaquem que una altra

activitat obligatòria consisteix en l'elaboració d'un treball|feina sobre materials didàctics

no convencionals, en el que els estudiants han de presentar diversos elements escrits,
musicals, visuals, etc. associada als continguts de l'assignatura però que no siguin de

caràcter tècnic. Amb aquesta activitat perseguim enfortir la seva sensibilitat cap a l'ús de
materials allunyats de l'ortodòxia acadèmica universitària, però que poden resultar-los

altament útils, motivadors i suggeridors en les seves pràctiques professionals.

Desenvolupament de l’experiència
Aquesta experiència venim desenvolupant-la ininterrompudament des del curs

1995-1996, sent ja tretze anys d'ús de la literatura en l'assignatura Servicios socials i

polítiques d'integració social, assignatura optativa de la Diplomatura en educació social

de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.
El temari de l'assignatura consta de set temes, dels quals els quatre primers

constitueixen una introducció general al camp dels serveis socials i els tres restants
aborden àrees específiques d'acció d'aquests serveis i programes: infantesa i família,

vellesa i exclusió.

Els quatre primers temes s'acompanyen d'unes lectures obligatòries de caràcter
tècnic, incorporant-se la lectura d'obres literàries en els tres últims temes. Així, les i els

estudiants han de llegir una obra de literatura relacionada amb cada un dels tres temes
esmentats, podent elegir entre diverses obres per a cada tema.

En el programa de l'assignatura (disponible sempre a través d'Internet)

s'especifiquen les obres literàries de referència i en la primera sessió presencial del curs,
que dediquem exclusivament a presentar l'assignatura i a explicar detalladament les

activitats que s'hauran de realitzar i els criteris d'avaluació que s'aplicaran, el professor

explica breument la trama de cada una de les possibles lectures, de manera que els
estudiants puguin escollir les obres amb una certa informació.
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En els últims cursos proposem sis títols, dels quals n'han de llegir tres. En el cas

del tema de la vellesa poden escollir entre dues obres que presenten una visió

antagònica si bé complementària de la mateixa: Diari d'una bona veïna de Doris Lessing
(1987) i La somriure etrusca de José Luis Sampedro (1987). En ambdues es donen

característiques transversals d'aquesta etapa de la vida, tanmateix, l'obra de Lessing

presenta una visió trista i amarga de la vellesa, mentre que la de Sampedro aporta una
visió optimista i vital.

Amb referència al tema de la infantesa i família presentem unes altres dues obres:
Història d'una gavina i del gat que el va ensenyar a volar de Luis Sepúlveda (1997) i La

imbècil de Mercè Company (1988). La primera permet abordar el tema de les

adopcions, mentre que la segona recull un conjunt de relats sobre diverses situacions de
maltractaments, desprotecció i abandonament en la infantesa, destacant la pluralitat de

visions i situacions.
Finalment, en el tema de l'exclusió poden escollir entre El Palacio de la Luna de

Paul Auster (1996) i El vagó de les dones d'Anita Nair (2002), obres que descriuen amb

summa delicadesa i precisió sengles processos d'exclusió social.
Hem de dir que, en el nostre cas, no exigim recensió escrita de les obres, sinó que

aquestes les comentem en classe en sessions presencials ad hoc, ja que en tractar-se
d'una assignatura optativa el nombre d'estudiants és limitat i això ens permet exercir un

control directe en les sessions de comentari de les lectures. Evidentment se'ns pot

enganyar, però això és també possible mitjançant recensions escrites, especialment avui
en dia: n'hi ha prou amb recordar l'ús fraudulent de treballs|feines mitjançant diversos

portals d'Internet (alguns dels quals són especialment populars entre l'estudiantado) o

l'enorme varietat de ressenyes i comentaris que és possible trobar en relació amb
qualsevol llibre mitjanament popular . Nosaltres preferim insistir que es tracta de

persones adultes que ja són plenament responsables de la seva formació i que en tot cas
l'engany no és per al professor sinó per a ells mateixos. Estem altament satisfets amb

aquesta opció i hem de remarcar que, en general, els estudiants acullen molt

favorablement aquesta opció.
Tal com hem dit, es dedica una sessió presencial al comentari de cada un dels

blocs. Optem per realitzar una única sessió per tema, ja que així coincideixen estudiants
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amb lectures diverses, el que presenta dos aspectes positius: freqüentment les lectures

són complementàries, per la qual cosa permeten tractar aspectes addicionals del tema

(com s'aprecia clarament amb les lectures del tema de vellesa), alhora que els estudiants
es motives uns als altres a l'hora d'efectuar noves lectures (previstes o no). De

l'experiència d'aquests tretze anys podem afirmar que són més els casos en els quals

aquest sistema ha induït a realitzar més lectures del previst que no el contrari. En altres
paraules, en rebaixar la pressió i reconèixer l'autonomia i llibertat de l'estudiant es

facilita que aquest sigui més responsable i actiu, al mateix temps que se sol afavorir una
comunicació fluida i honesta.

Al llarg dels anys ha existit una evolució de les lectures, algunes d'elles s'han

mantingut -Lessing, Sampedro, Auster o Company-, d'altres han desaparegut -Els
dimarts amb Morrie de Mitch Albom (1998)- i d'altres s'han incorporat recentment -

Sepúlveda i Nair.
Pensem que existeixen tres aspectes clau en el moment d'escollir les obres: la seva

qualitat, el seu interès i la seva extensió. Busquem obres que siguin interessants i que

motivin als estudiants a la lectura, alhora que presentin qualitat literària. Pensem que és
possible compaginar un bon nivell literari amb el plaer de la lectura. Finalment,

l'extensió és un altre element a valorar, ja que es tracta d'una assignatura optativa de sis
crèdits, pretenem que realitzin diverses lectures associades a la nostra matèria i, a més,

hem de ser conscients que els estudiants cursen altres assignatures amb altres activitats i

lectures que són també obligatòries. Això ens indueix a buscar obres no excessivament
voluminoses i àgils en la seva lectura, ja que en cas contrari podríem sobrecarregar-los

de treball|feina amb la consegüent pèrdua d'interès o abandonament de les lectures.

Aspectes forts i febles de l’experiència
Entre els aspectes crítics de l'experiència, destacaríem que ens ha estat fàcil

utilitzar obres literàries en funció dels continguts de l'assignatura, encara que no tots ells
són susceptibles de ser tractats mitjançant obres de ficció. Entenem que els continguts

d'una determinada assignatura possibiliten o dificulten l'ús d'obres literàries. En el

nostre cas, això ens ha estat fàcil en relació amb la segona part del temari (àrees
específiques d'acció dels serveis socials). Tanmateix, en relació amb la primera part del
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temari (estat del benestar i sistema de serveis socials) ens resultaria més difícil trobar

obres literàries relacionades amb els esmentats continguts i, en el cas que fos possible,

aquestes ens aportarien visions parcials i esbiaixades dels mateixos.
En altres paraules, l'ús de lectures procedents de la literatura en cap cas no

substitueix altres lectures tècniques i el seu ús s'ha de condicionar a la seva eficàcia en

funció del temari i característiques de l'assignatura.
En positiu destacaríem que no exigim recensions escrites, ja que les lectures es

treballen de forma oral en classe; els estudiants poden escollir entre diverses lectures; la
sessió de treball tracta de totes les lectures del tema i no només d'una d'elles, de manera

que els propis estudiants s'incentiven uns a altres en la lectura d'altres obres. En aquest

sentit, hem de dir que, en les avaluacions de final de curs, un dels aspectes més valorats
de l'assignatura són les lectures, donant-se la paradoxa que en diverses ocasions els

estudiants reconeixen que es tracta d'una de les assignatures en la qual més llegeixen,
però sense que això els generi un sentiment d'excés de treball|feina: existeix la càrrega,

però el contingut i la metodologia incentiven de manera que aconsegueixen que sigui

més suportable.
Ens sentim satisfets quan en cursos posteriors i en encontres|trobades informals,

algun estudiant ens comenta el bon sabor o el bon record que li deixo una de les
lectures, així com que posteriorment continu amb la lectura d'alguna de les altres obres

referenciades al llarg del curs o que havia recomanat algun company de fatigues. Sens

dubte, aquest és un dels aspectes més gratificants de la nostra experiència en l'ús de la
literatura en la formació inicial de les educadores i educadors socials, quan algú, anys

després, encara s'acorda d'aquell llibre que va llegir en classe i que li va induir a altres

lectures posteriors o quan comenta haver incorporat l'ús de la literatura o d'altres
narratives contemporànies a l'exercici de la seva pràctica professional.
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