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“El nen no
neix per a la
societat, encara
que aquesta
s’apoderi d’ell.
Neix per
néixer. ”

Eugène
Ionesco
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SINOPSI CURTA
En un món en què l'instint de superació ens aboca al conflicte,
són poques les escoles públiques que basen l'educació en la
cura de les emocions.
El 2010 un grup de nens i nenes de P3 va inaugurar Congrés-Indians. Després de 9 anys d’obrir cursos, ara ja com
preadolescents, s'acomiaden de l'escola que estimen i que els
ha acompanyat, tant en la llum com en l'ombra.

LOGLINE
Un viatge de comiat a la infància i una alenada d’aire fresc
que ens convida a creure que en el futur, el diàleg, la pausa i
l’observació seran el camí a seguir per comprendre’ns els uns
als altres.
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INTRODUCCIÓ
‘Néixer per néixer’, un llargmetratge documental sobre l’Escola Congrés-Indians, no és una realitat aïllada i és extrapolable a altres escoles de la nostra ciutat; escoles que, des de la vocació i creença en la
cura dels sentiments i les emocions, estan fent un camí important en
pro de millorar l’educació. Centres públics que continuen l’empremta
deixada per escoles com la del Mar o la del Bosc, que a principis del
SXX ja van il·luminar el camí creient en els nens i les nenes com a individus amb mirada pròpia i protagonistes del seu propi aprenentatge.
Com es veurà al llarg d’aquest dossier i en els materials visuals que enllacem, a “Néixer per néixer”, els nens i les nenes, són els conductors
de la història, mostren absoluta confiança davant les càmeres i estimen
profundament l’escola. És per aquest amor i aquesta confiança i per la
trajectòria del director vinculat durant més de 12 anys al projecte pedagògic ‘Cinema en Curs’, que des de Falca considerem que aquesta pel·lícula és el perfecte ambaixador per reafirmar l’aposta per un canvi educatiu de qualitat i d’acord amb l’evolució de la societat del segle XXI.
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TEMA
Llargmetratge de creació que té com a fil conductor la preparació i consumació del viatge de final de curs que realitzarà la primera promoció
que surt de l’Escola Congrés-Indians: una escola pública i de nova creació que celebra els seus primers 9 anys d’existència i l’essència pedagògica de la qual parteix, per una banda, de la confiança en l’infant -un
ésser amb unes ganes infinites d’aprendre- i per una altra, de la cura
individual de cada alumne, pensant que cadascú té les seves pròpies necessitats i els seus propis ritmes d’aprenentatge.
Tot i partir de la idea que els límits no només existeixen, sinó que son
imprescindibles, l’escola és dels nens i de les nenes. I filmarem des
d’aquesta mirada. L’escola no és nostra, no és de la càmera que entra a
filmar, no és dels docents, ni de les mares o dels pares; és d’ells i d’elles,
dels infants. Són els nens i les nenes els qui impregnaran en la càmera
-que serà principalment observadora- l’essència que habita entre les parets d’aquesta escola. Una essència que pot provocar cert xoc en alguns
dels espectadors. L’educació és un tema que, d’una manera o d’una altra,
ens toca a tothom ja que alguns som pares o mares, però tots som fills o
filles. Com a documentalistes, no ens fa cap por commocionar l’espectador, pensem que el cinema és aquí per això: per a commoure i emocionar, també si cal, per a commocionar i, com deia Robert Flaherty, “per a
mostrar altres mons i altres opcions de caminar”, no només en el nostre
sistema educatiu, sinó també en els nostres ritmes de vida i en el nostre
dia a dia.
Sentim que és important capturar aquesta forma educativa que excepcionalment es pot trobar en certes parts del món i que, si es conegués
en profunditat, a la llarga, podria ajudar-nos a ser una societat menys competitiva i més tolerant. En el món, Congrés-Indians no és l’únic
centre públic que basa el seu plantejament educatiu en tenir cura de les
emocions i els sentiments, però sí que és un dels que està treballant i
explorant en profunditat aquest camí i s’ha consolidat de tal forma que
actualment és, fins i tot, un referent per a molts altres.
En un món en el qual l’instint de superació ens aboca al conflicte, trobem
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una escola pública on s’acompanyen els nens i les nenes perquè siguin
capaços i capaces d’enfrontar-se als seus propis fantasmes i als conflictes
que s’els presenten, des del diàleg i la comprensió.
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NOTES DEL DIRECTOR
Una ullada al món ens fa bolcar-nos en aquest projecte. Els nens i nenes mereixen
estimar l’escola i que aquesta disposi dels recursos, el temps i la mirada necessària
per estimar-los. No sempre és així i moltes escoles no poden tenir cura de les
emocions i els sentiments dels infants que la habiten. També són moltes les que no
els consideren protagonistes del seu propi aprenentatge i moltes les que no s’han
aturat a pensar en les particularitats de cadascú.
Al SXXI l’educació està ampliant mires i són ja diverses, les escoles públiques, que
com Congrés-Indians, parteixen d’aquest acompanyament emocional, no només
dels infants, sinó també de la resta de la comunitat educativa: famílies, veïnat i
professionals. Congrés-Indians no és l’única escola pública que lluita per aquesta
aposta però sí que és referent. Durant 6 mesos hem filmat, des de l’observació i el
respecte, a la 1ª generació d’aquesta escola que, amb les seves il·lusions i les seves
pors, ha dit adéu a un lloc que estimen i s’ha encaminat cap a nous horitzons. en
‘Néixer per néixer’ els infants, des de les seves emocions més profundes, amb veu
pròpia i sense pensar en la càmera, són una alenada d’aire fresc i autoestima.
La meva intenció no implica fer una pel·lícula sobre les diverses mirades
pedagògiques existents. Tampoc vull fer un documental sobre les virtuts i/o
debilitats d’una filosofia pedagògica emmarcada en una escola concreta. I en cap
cas, inclouré entrevistes com a motor de continguts.
En aquesta pel·lícula, des de l’àmbit d’una escola amb una forma de fer i sentir
ben particulars, parlaré de les relacions humanes i de com la cura o el descuit
dels sentiments i de les emocions poden fer-nos mirar el món amb més o menys
capacitat d’anàlisi, reflexió i sensibilitat. I amb aquesta intenció em disposo
a recollir cinematogràficament el pas de la infantesa a l’adolescència en un
espai on el treball sobre les emocions ha estat i és, una prioritat; no només en
l’acompanyament dels nens i de les nenes sinó també en el dels adults que formen
la comunitat escolar: famílies, monitors i docents.
Així mateix, el marc en el qual filmarem no deixa de ser un petit reducte en aquest
immens univers d’escoles públiques on, a diferència de l’aldea gal·la de l’Astèrix
i l’Obèlix, no lluita contra l’invasor, sinó que treballa per no conformar-se amb
un sistema ja establert que, tot i que de vegades, pot mostrar les seves ganes de
realitzar un canvi global, habitualment es caracteritza per la seva prudència i
NÉIXER PER NÉIXER

aquest ritme extremadament lent en el canvi. Potser també perquè la societat
mateixa consisteix en un engranatge tradicional molt sòlid; potser per tractarse de mirades -les de la societat- que, amb la idea de competitivitat, s’allunyen
de la idea de formar nens i nenes; potser perquè, des de temps immemorials, a la
societat l’ha espantat formar individus amb personalitat i criteri amb els quals, en
un futur, poder canviar i millora les coses ... Nogensmenys, amb aquesta pel·lícula
no pretenc fer una tesi sobre les causes, simplement les apunto, perquè les tindré
presents en el viatge cinematogràfic que vull fer, de tal manera que alguna cosa
d’això es respiri en el resultat final i que, en definitiva, sigui l’espectador el qui, en
acabar de veure “Néixer per Néixer”, pugui treure les seves pròpies conclusions,
per una banda, sobre les causes i per una altra, sobre les virtuts o defectes d’una
altra manera de mirar, des de l’ensenyament públic, els nens i les nenes i llurs
famílies. Afegeixo a les famílies perquè un altre aspecte que em mou a acostar-me
a aquesta escola és el de la seva proximitat amb les famílies i la seva sinceritat
amb elles. Això em sembla clau en l’acompanyament de les emocions dels nens i les
nenes. I aquesta sinceritat, tant si ve de l’escola a la família, com a la inversa, sol
provocar xocs. Aquesta manera de treballar de l’escola possiblement com adults,
sovint ens fa qüestionar-nos a nosaltres mateixos i ens obliga a sortir de la nostra
zona de confort. Aquests xocs per a mi són elements de construcció d’un Ésser, amb
majúscules.
Un procés educatiu que no és capaç de posar en dubte algunes de les maneres
d’educar a casa d’unes famílies i unes families que no s’impliquen en l’escola i
que no es qüestionen certes formes de treballar de l’ensenyament públic mateix,
per a mi és un procés, com a mínim, estancat. Així que no penso obviar aquestes
trobades entre família i escola i en les reunions que es facin en aquest sentit, faré
el possible per assistir-hi. Estic convençut que en la relació que estem creant entre
el propi procés de fer el documental, l’escola i les famílies tindrem l’opció de filmar
alguna d’aquestes trobades de forma rigorosa i sincera.
Una pel·lícula que, amb l’estructura fèrria d’un viatge de final de curs, s’acostarà
a una bona part d’una comunitat educativa per a narrar emocions que sorgeixin,
sobretot des d’una profunda vocació. Recordant a Howard Hawks i a una gran
part de la seva filmografia i, molt present a ‘El Dorado’ (1966), també vull
mostrar l’amor a la feina ben feta i la importància de consolidar i tenir cura
de l’amistat. Dos punts forts que es respiren en el dia a dia de l’escola CongrésIndians. En definitiva, la meva intenció és atrapar l’essència d’una comunitat
educativa que treballa amb la idea de minimitzar en l’ànima de les generacions
que venen aquesta altra mirada tan arrelada en molts de nosaltres i que es basa,
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per sobre de tot, en l’èxit econòmic i la competitivitat.
També vull afegir que no m’he plantejat mai que els meus treballs tinguin tints de
moralitat o de judicis de valor preestablerts. Al contrari, m’apassiona el cinema i
la professió de cineasta i des d’aquesta posició desenvolupo les meves inquietuds.
Intento transmetre a l’espectador la màxima emoció possible amb la meva manera
de filmar i d’editar allò amb què m’enfronto.
I com deia Alexander MacKendrick (Mandy, 1952; A High wind in Jamaica,
1965), més enllà del guió o de la història, la força i el sentit estan en el mateix
procés de creació i en l’immens desig de portar-lo a terme. I per si amb la meva
aproximació a l’escola Congrés Indians es pogués pensar que només crec en un
determinat tipus d’educació, vull recalcar que un dels ensenyants que més em va
marcar en la meva etapa acadèmica va ser un professor de química i física de
l’institut, molt rígid i estricte, de tarannà tremendament clàssic i que emprava
els llibres de text amb veritable devoció. La seva força, com sol passar en molts
centres educatius, no era la seva filosofia educativa, sinó l’amor per la docència i
la seva passió per transmetre el seu saber.
A Barcelona, el 14 de Desembre de 2018
/ Pablo García Pérez de Lara
/ Director
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TRACTAMENT
LA MIRADA DEL DIRECTOR

La meva vinculació amb l’educació durant més de deu anys, a través del projecte
pedagògic i cinematogràfic ‘Cinema en Curs’ de l’associació A Bao a Qu (premi
Ciutat de Barcelona d’Arts Visuals 2015), m’ha donat l’experiència necessària
per acostar-me a l’escola amb la sensibilitat necessària i, a més, li ha aportat
nous matisos a la meva mirada, tant des del punt de vista professional com des
del personal.
“Els infants i els adolescents habitualment tenen una mirada inquieta i curiosa
i, bona part del que observen, ho veuen amb els ulls del que mira per primer
cop”. Parteixo d’aquesta premissa i tinc la intenció d’aprofitar aquesta frescor i
aproximar-me a l’escola sense judicis de valor preestablerts. En un món on cada
cop és més difícil l’enteniment entre les persones, resulta indispensable que els
professionals que ens dediquem a l’audiovisual ens acostem amb les nostres
càmeres als llocs on s’està treballant per canviar i millorar la nostra capacitat
de relacionar-nos i comprendre’ns. Com a documentalista, tinc l’oportunitat
d’oferir-li al món la possibilitat d’acostar-se a una institució educativa que
conec en profunditat. Tinc la certesa que els nens i les nenes d’aquesta institució
confien profundament en sí mateixos. Aquesta confiança sorgeix dels processos
educatius que han seguit des de P3 i que dóna als infants la capacitat de dialogar
i gestionar conflictes, no només amb la resta de nens sinó també amb els adults
amb els quals conviuen.
Aquesta qüestió transcendental per al destí del nostre planeta, la gestió dels
conflictes, és el que m’impulsa a dedicar part de la meva vida com a cineasta
a fer aquesta pel·lícula i a aproximar-me a una institució que fomenta
l’autoconeixement dels nens, un coneixement propi que farà que puguin
entendre’s amb els altres.

L’APROXIMACIÓ A LA ESCOLA

No seria just entrar a Congrés-Indians amb la prepotència que de vegades
acompanya el cinema. Per mi és indispensable entrar amb el propi ritme de
l’escola i sobretot, sense alterar-ne el plantejament educatiu.
Sóc plenament conscient que per fer una feina extraordinària en un lloc que
cuida amb tanta cura i dedicació els espais, l’entorn i les persones que l’habiten,
he d’estar a l’alçada. En aquest sentit, la meva proposta passa per acostarme a l’escola al llarg d’un any de procés, és a dir, amb temps. Aquest procés
comportarà no només la realització del documental que gravarem sobre els
alumnes de 6è, sinó també les presentacions del projecte a 4t, 5è i 6è, així com
un taller anual en el qual els alumnes de 5è aprendran a fer servir el material
i ens acompanyaran, amb un segon equip de filmació, en alguns moments
del rodatge. Aquests tres conceptes fan del nostre documental una proposta
cinematogràfica-pedagògica global que va més enllà del propi documental i
que enriqueix gran part de la comunitat educativa.
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ESTRUCTURA

A “Néixer per Néixer” partim d’una estructura molt clara i fèrria. En aquest
cas es tracta del procés de fer un viatge de final de curs. Des de la decisió de la
destinació, passant pels preparatius i l’organització, fins arribar a la consecució
del viatge, la tornada i el comiat final.
Però més allà del viatge com a estructura, no hem d’oblidar que, com que es
tracta d’una escola de nova creació, aquest any és el primer de la seva curta
història en el qual ha d’afrontar com a institució a les anomenades “competències
bàsiques”, una prova que d’alguna manera serveix per mesurar i valorar si
una escola compleix els mínims necessaris per seguir evolucionant en la línia
pedagògica proposada. En el cas que ens ocupa, els nostres protagonistes (és a
dir, els nens i nenes de sisè que seguirem de gener a juny del 2019) són qui han
d’afrontar i realitzar aquestes “competències bàsiques”, amb la càrrega afegida
que això representa per ells.

LA FORMA

Tot i que filmarem al llarg de diversos mesos, tinc clar que no gravaré moltes
hores de material, sinó que més aviat li dedicaré molt de temps a l’observació
i la preparació del material filmat per anar enriquint les línies que es vagin
obrint. Filmaré des del rigor i amb anàlisi prèvia, cuidant la llum, tenint en
compte les hores del dia, aprofitant les situacions meteorològiques i observant
molt els canvis en els espais en els quals rodem.
Com és habitual en els meus projectes, el so serà un protagonista més. En
aquest sentit, treballaré de manera que el micro direccional pugui trobar-se
sovint a prop de l’acció. Tot i que filmaré plans amplis de situació, en línies
generals la càmera estarà molt a prop dels rostres o de les mans. Des d’aquesta
proximitat, tindré molt en compte la continuïtat sonora per poder treballar les
emocions des d’allò que no es veu però sí que s’escolta. En aquest cas i, tenint
en compte que estem en una escola repleta de moviment i d’accions, per mi el
so tindrà molt de protagonisme i sobretot serà un aliat eficaç per compensar
tot allò que es pugui perdre a nivell visual si no hi arriba la càmera. Crec que
la decisió d’estar molt a prop dels protagonistes ens permetrà treballar amb
una cura estètica específica i, alhora, ens permetrà crear una forta empatia amb
l’espectador.

LA MÚSICA

La música em sembla màgica i és un element meravellós per crear i per acompanyar les emocions. Sempre m’ha atret molt treballar amb música diegètica,
de manera que sorgeixi de la pròpia acció descrita o dels espais que filmem. A
“Néixer per néixer” vull aproximar-me a la música i també als sons que es transformen en música (la pluja, el repicar dels coberts al menjador, les passes dels
nens als passadissos, els crits, el so d’una impressora…) a través de la creació musical que es treballa a la pròpia escola. En aquest sentit, en tots els ambients, els
nens i nenes (des de P3 fins a 6è) en alguns moments aniran acompanyats per
un docent que és músic. Aquest docent treballarà amb ells tant la improvisació
com la interpretació de peces musicals. A més, a l’escola hi ha nens i nenes que
són virtuosos amb algun instrument. D’aquest acostament sorgirà la música per
puntuar i/o intensificar les emocions que anem treballant.
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REFERENTS
Més enllà dels meus treballs esmentats, per acabar de situar les nostres
intencions formals destaco alguns referents:
Pel que fa a la manera en com abordarem els continguts i en com
filmarem les accions en la institució escolar, naturalment salvant les
distàncies, Frederick Wiseman em sembla un bon exemple. Qualsevol
dels seus treballs pot servir d’inspiració, des de ‘Titicut Follies’ (1954) o
‘High School’ (1968) passant per ‘Law and Order’ (1969) o ‘At Berkeley’
(2013).
‘Ser i Tenir’ (2002, Nicolas Philibert) per la manera en què està rodada
i com el director juga amb la successió de petites accions quotidianes
per fer avançar la història, sense que cap nen o nena sigui per si mateix
el fil conductor. En un registre similar a ‘Ser i Tenir’, pel que fa a les
accions quotidianes, “teixidores” de la història, considero tant ‘Un giorno
in Barbagia’ com ‘Pastori di Orgosolo’ (1958, Vittorio de Seta). Més enllà
de com es construeixen les històries des del dia a dia, cito aquests treballs
de Vittorio de Seta pel mestratge amb què treballa la llum i els sons i per
com genera sensacions tan profundes en l’espectador a partir de la força
de les accions i dels mateixos entorns que les envolten. Naturalment,
la duresa dels treballs que Vittorio de Seta retrata en aquests dos
curtmetratges no tenen res a veure amb la situació que viuran els nois del
nostre documental, però em sembla significatiu tenir-los en compte per
nodrir-me d’aquest cura estètica tan magistral que posseeixen ambdues
pel·lícules.

NÉIXER PER NÉIXER

NÉIXER PER NÉIXER

EL DIRECTOR
PABLO GARCÍA PÉREZ DE LARA

www.pablogarciaperezdelara.com
(Barcelona, 1970) és soci-fundador de l’empresa produccions Doble Banda. Ha
dirigit tres llargmetratges: “Fuente Álamo, la caricia del tiempo” (1998), que va
ser descoberta a la Seminci de Valladolid d’aquell any, ‘Bolboreta, mariposa,
papallona’ (2007), present a la secció oficial de Karlovy Vary i Sant Sebastià i
‘Tchindas’, en codirecció amb Marc Serena, amb 14 premis internacionals i nominada als AMAA AWARD d’Àfrica. El seu curt “Alicia retratada” (2002) va ser
seleccionat a la Semaine de la critiqui de Cannes i “Oblidant Nonot” (2010) va
rebre, entre altres guardons, el Ciutat de Alcalá a Alcine 2011. A TV, ha dirigit
els documentals “Són de Galícia “(2006) i” Mura, un poble de cine “(2010). Ha
treballat en una trentena de produccions, habitualment com a muntador i / o
director de fotografia, com a “Familystrip” (2009) de Luis Miñarro o “L’efecte
K: el muntador de Stalin” (2012) de Valentí Figueres.
Particularment, la seva obra de debut ‘Fuente Álamo, la caricia del tiempo’ (1998)
tractava el tema de la infantesa des dels records del mateix director. Va rebre
elogis de cineastes com José Luis Guerin, Joaquim Jordà o Gonzalo Suárez i de
crítics com Carlos F. Hereu, Miguel Marías, Rafael Miret, Kathleen Gomes o
Leticia Castañares.
Des de 2005 col·labora en el projecte Cinema en curs ideat per l’associació A
Bao a Qu (Premi Ciutat de Barcelona d’Arts Visuals 2015), un projecte que treballa amb el cinema a escoles i instituts de Catalunya, Galícia, Madrid, Portugal
i l’Argentina, entenent que aquest és un instrument de transmissió pedagògica
molt ric per acompanyar la mirada de nens i adolescents.
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Filmografía
Fuente Álamo, la caricia del tiempo (2001)

seleccionat entre altres festivals a la SEMINCI i Karlovy Vary
i Premi de la ciutat en el festival de Sant Feliu de Guíxols de
2002. El guió del projecte va rebre el 1996 un ajut de l’Alternativa per al seu desenvolupament. ‘Compte amb aquesta pel·lícula … ‘-> José Luis Guerín, 2001 /‘…és, sense proposar-s’ho,
una pel·lícula veritablement musical.’ Miguel Marías, 2001 /‘
… Pablo García ha aconseguit transmutar la pols dels camins
de la Manxa en polsim d’or... ‘Joaquín Jordá, 2001

Bolboreta, mariposa, Papallona (2007)

Va participar en més de 30 festivals entre els quals destaquem la
secció de Karlovy Vary i Made in Spain a Sant Sebastià.
... proporciona seqüències impagables, on el candor infantil -i el dels
adults- té com a referent el cinema com a finestra dels somnis. ‘Un
exercici sensible i fascinant’ -> LA VANGUARDIA. 24 de juny de
2007. Luis Bonet Mújica. /‘ ... el resultat final, misteriós, delicat,
sens dubte un dels exercicis més singulars que ha donat el cinema de
l’estat espanyol aquests darrers anys’ -> AVUI. 26 de juny de 2007.
Carlos Losilla. /‘ ... Bolboreta reflexiona sobre com una càmera de
cine pot ser utilitzada per a preservar l’essència visual d’un espai i
d’un temps únics’-> NEW YORK TIMES. Dimarts 13 de novembre
de 2007. Nathan Southern /‘… és la infantesa de l’art captada en
tot el seu sabor, púdica i alegre’ -> L’HUMANITÉ. sbre de 2007.
Marie-josé Sirach.

Tchindas (2014)

codirigit amb Marc Serena. Ha par-

ticipat en nombrosos festivals i ha rebut 11 premis internacionals. Al 2016 va estar nominat per a competir en els AMAA
de la Academia de Cine Africano com a millor documental. La
pel·lícula ha estat emesa per AfroPop, un programa de la televisió pública dels Estats Units. El projecte ha estat seleccionat
en diversos mercats d’audiovisual com DOCS Barcelona i MEDIMED i ha estat guardonada amb el Zagreb Dox Pro com a
millor Pitch.
Un retrat real, viu i tendre’ -> The Hollywood Reporter,
15/07/2015 Sheri Linden. / ‘Visualment imponent’ -> TIME
OUT 15/10/2015, Madeline Wolfson / ‘Fascinant’ -> FRONTIERS MEDIA 15/07/2015, Hayley Fox / ‘Íntim i magistral’
-> OUTFEST, Julio, 2015
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L’ESCOLA CONGRÉS-INDIANS
L’Escola pública Congrés-Indians va obrir al setembre del 2010 amb l’ànim i
impuls de dur a terme un projecte que respongués a les darreres teories sobre
l’ensenyament i l’aprenentatge que posaven a l’infant com a protagonista del
seus processos d’aprenentatge i que trencaven amb una mirada de l’educació
merament transmissiva i unidireccional.
En el context del moment, l’Escola Congrés-Indians no era l’única que s’animava a fer canvis i trencar esquemes; però, sí que era de les poques que s’atrevia
a fer-ho d’una manera més integral i global. El fet de ser un centre de nova
creació va afavorir aquest atreviment que va estar acompanyat, en tot moment,
d’unes famílies que, tot i els seus dubtes, donaven suport a l’equip pedagògic i
d’una administració que veia amb bons ulls aquestes transformacions que anticipava l’equip de l’escola. No és casual, doncs, que l’Escola Congrés-Indians
formi part del projecte “Escola Nova 21” i del projecte “Xarxes pel canvi” que,
als darrers anys, han unit forces per donar impuls als canvis i la renovació pedagògica en el territori català.
L’Escola Congrés-Indians ha estat inspirada per moviments pedagògics que ja
es van iniciar al segle XX amb pedagogs i pedagogues de referència com Maria
Montessori, Freinet, Decroly, Rosa Sensat, Ferrer i Guàrdia, etc. I ha estat inspiradora per a d’altres ja que ha rebut visites de multitud d’escoles i institucions
de tot el territori català, però també d’indrets diversos del món com, per exemple, Paraguay. L’equip docent, en aquest sentit, s’ha mogut per arreu del món
visitant centres i projectes de referència de caires molt diferents per tal d’investigar i explorar les possibilitats metodològiques que ofereixen altres mirades
diverses sobre l’educació i l’ensenyament.
De la influència d’uns i altres, aquesta escola que s’ubica al barri de la Sagrera
a Barcelona, ha anat destil·lant la seva pròpia essència fins arribar a desplegar
una sèrie de recursos i estratègies metodològiques que faciliten l’accés al currículum per part de l’infant d’una manera diversa. Els ambients d’aprenentatge
fugen, per tant, de la imatge habitual que tenim d’una aula amb cadires i taules
dirigides a una pissarra. No treballen amb llibres de text, però tenen molta literatura repartida per tota l’escola i a l’abast dels infants, de molta qualitat. Els
continguts curriculars no es transmeten a través de la paraula únicament, sinó
de la vivència de l’infant en la relació amb materials pedagògics disposats amb
intenció per tal que els nens i les nenes puguin tocar, olorar i sentir primer allò
que han d’aprendre.
De la mateixa manera, l’abstracció no arriba sense aquest cúmul de vivències i
experiències que es dóna de manera natural a través del contacte amb materials
nobles, oberts i també tancats que faciliten el desplegament de la creativitat i
el pensament divergent. L’infant, abans d’assumir les representacions i teories
dels altres, té l’oportunitat tant de manera individual com grupal d’elaborar les
seves pròpies representacions sent aquest pas la clau per a comprendre.
El contacte amb la realitat que envolta a l’escola és fonamental i, a partir de
primària, les sortides agafen embranzida i, quinzenalment cada grup d’infants,
marxa a la natura per tal de desplegar conceptes viscuts i coneguts i per tant,
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estimats. Els infants aprenen a cuidar de la natura a partir d’un vincle amb ella
significatiu. L’exterior no és l’habitual d’un centre usual ja que està ple de terra,
arbres, plantes, desnivells i estructures que faciliten la relació motora i els jocs
diversos dels infants facilitant una vinculació amplia amb els elements de la
natura.
Parlant de vincles, aquesta qüestió és clau ja que els infants, a través del vincle
treballat amb l’adult, elaboren una consciència d’ells mateixos, dels límits, del
respecte, de les normes i de la convivència basat en l’autoestima i la cura conscient de la col·lectivitat. Els valors que despleguen els infants de l’escola Congrés-Indians no són únicament morals, són fruit de l’experiència i d’un acompanyament emocional que es basa en la vivència d’ haver estat infants als quals
se’ls ha permès l’expressió dels seus sentiments i emocions ja que en aquesta
escola es parteix de legitimar les emocions dels nens i les nenes per, a partir de
les mateixes, oferir vies i canals per reconduir-les, transformar-les, acollir-les o
dona’ls-hi cabuda.
En aquest sentit, les atencions individualitzades no són només pensades per les
qüestions acadèmiques, sinó que també són important per poder crear espais
d’escolta i atenció afectuosa que aportin benestar als infants. El temps d’acollida al centre que es focalitza al primer nivell d’infantil, però es pot traslladar
a d’altres nivells de l’escola sempre que un infant entra nou al centre, n’és un
exemple ja que en ell es veu com entren en joc aspectes afectius i emocionals
que es treballen d’una manera particular.
Però un altre exemple és, com es treballen les hores dels àpats o de la migdiada
dels més petits. I, per suposat, com es plantegen les extraescolars o qüestions
claus com l’educació sexual o la transició a la secundària.
Moltes vegades, l’escola Congrés-Indians és mirada amb admiració, però sempre hi ha la por o la temor que els infants d’aquest centre no estiguin vivint en
una espècie de bombolla. Amb el temps es comprovarà que els infants que han
crescut al llarg del temps habitant aquests ambients i aquests passadissos tenen
plenes les seves motxilles de recursos que els ajudaran àmpliament a la vida i
els facilitaran la superació de multitud d’obstacles.
A Barcelona, el 12 de Desembre de 2018 / Equip Directiu Escola Congrés-Indians
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