
“La educación prohibida” 

Resum dels principals punts que tracta el documental: 

1. Explica que el model d'escola actual és plantejat durant el despotisme il·lustrat, i 
està pensat per educar gent obeïdora. Persones que respecten l'autoritat, primer a 
les aules (mestres) i posteriorment a la societat. El documental dóna arguments 
en la línia que toca canviar de model, ja que la societat és diferent. 

 

2. Fa una comparativa entre el sistema d'educació actual i les cadenes de muntatge. 
Els alumnes són simples objectes buits que cal anar omplint. Remarca tres fets: 
que els separem per edats, que els tractem com si estiguessin buits i s'haguessin 
d'anar d'omplir, fet que impedeix un enriquiment mutu entre alumne-professor i, 
finalment, que s'hagin d'assolir el pas 1 per poder aprendre el 2. S'explica que a 
la natura l'aprenentatge no sempre és així, i a vegades es passa del pas 5 al 8 
sense passar pel 6 i el 7. 

 

3. Planteja el contingut de l'ensenyament, el qual dóna una importància 
impressionant a les ciències formals i les llengües. Hi ha entrevistats que 
expliquen que el sistema educatiu tan sols prepara persones per a una societat 
agressiva. 

 

4. Per altra banda, i en relació al punt anterior, també explica que el sistema 
educatiu parla de pau, amor, cooperació, treball en equip... Però que tot això no 
és palpable en el dia a dia. La relació alumne-professor, les preses de decisions 
dins els centres, el pla d'estudis... I mil exemples que us apareixeran de la vostra 
dilatada experiència en centres escolars. 

 

5. Finalment, planteja tot d'alternatives, de llocs on s'estan realitzant ensenyaments 
diferents del que estem acostumats. No sé exactament on comença, més o menys 
30-45min abans d'acabar. És interessant de veure. 

 
 
Aquí us deixo una cita d'Alexander S. Neill, l'impulsor de Summerhill, la primera 
escola lliure. 

 
"Temo que la producción en masa haya llegado para quedarse, tanto en el comercio 
como en la educación. Hay que vaciar a todos los niños en el mismo molde; hay que 
educarlos para que jamás discutan nada. Y si los chiquitines sufren en el ínterin, eso es 
algo que a nadie le importa. Lo único que vale es el sistema, coactivo, la 
estandarización del carácter para que todos piensen en la misma forma, vistan en la 
misma forma, hablen en la misma forma. ¡La uniformidad ante todo! Y miles de pobres 
niños indefensos lloran y se sienten desgraciados en sus escuelas-fábricas." 


