
En acabar l’institut, Céline Alvarez (Argenteuil, 1983) es va ins-
tal·lar a Espanya i es va dedicar a l’ensenyança del francès. Des de 
Madrid va estudiar Lingüística a la Universitat de Grenoble i de 
tornada a París es va formar en la pedagogia Montessori. Quan va 
aprovar les oposicions a mestre d’escola, Educació Nacional fran-
cesa li va donar carta blanca pedagògica.

El curs 2011 va iniciar el seu experiment educatiu al centre d’edu-
cació infantil Jean-Lurçat de Gennevilliers amb l’objectiu d’aconse-
guir una reducció significativa del fracàs escolar i un augment del 
benestar dels nens a l’escola mitjançant un entorn que respongués 
a les seves necessitats i als seus interessos actius. 

Malgrat els excel·lents resultats, al cap de tres anys Educació 
Nacional no va reconduir l’experiment i Céline Alvarez va presen-
tar-hi la seva dimissió. La seva fita no era ensenyar, sinó canviar el 
sistema educatiu. Amb aquest objectiu, a partir de 2014 va decidir 
compartir el seu experiment a través de la seva pàgina web, i el 
setembre de 2016 va publicar Les lois naturelles de l’enfant, que li 
va valer el premi Psychologies-Fnac 2017.
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Aquest llibre no hauria existit mai 
sense la preciosa ajuda d’Anna Bisch. 

Els nostres intercanvis quotidians, 
a més de les seves relectures, 

em van permetre dur a terme 
aquest projecte d’escriptura fins al final.





I si repenséssim l’escola a partir 
de les lleis naturals de l’aprenentatge?

La meva experiència d’estudiant i d’adolescent als barris desa-
favorits d’Argenteuil em va indignar profundament: vaig veu-
re com any rere any, el nostre sistema educatiu anava apagant 
la llum i el talent especial de nombrosos dels meus companys. 
Molts d’ells es trobaven de seguida amb grans dificultats es-
colars. Pressentia ja aleshores que hi havia un nombre inac-
ceptable d’infants en aquesta situació, però, no obstant això, 
era lluny d’imaginar-me la xifra que donava l’informe de 2007 
de l’Alta Conselleria d’Educació francesa: «Cada any, quatre 
alumnes de cada deu; és a dir, al voltant de 300.000 alum-
nes, acaben cinquè de primària amb greus llacunes: prop de 
200.000 d’ells presenten nivells febles i insuficients en lectura, 
escriptura i càlcul; més de 100.000 no dominen les competèn-
cies de base en aquests camps. […] Les seves llacunes els im-
pediran seguir una escolaritat normal a secundària»1. Aquesta 
proporció va ser confirmada a l’informe de 20122. Així, cada 
any, un 40 per cent dels nostres infants arriben a l’institut amb 
una gran feblesa.

Aquesta xifra sorprenent denuncia principalment, al meu 
parer, el fet que el nostre sistema educatiu no té en compte els 
mecanismes naturals de l’aprenentatge humà. La nostra escola 
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es recolza bàsicament en tradicions, intuïcions o valors, però 
no —o massa poc— en el coneixement de les lleis de l’aprenen-
tatge. Ignora també els grans principis del desenvolupament. 
Això és del tot comprensible perquè la psicologia cognitiva i 
les neurociències, que estudien la manera en què l’ésser humà 
aprèn i es desenvolupa, són relativament recents. I, per manca 
d’informació, hem comès nombrosos errors: l’entorn escolar 
i les exigències que fem als infants no estan gairebé mai adap-
tades a la seva manera de funcionar, i malgrat estar cablejats 
per aprendre sense esforç, segueixen les classes amb dificultat 
i perden la confiança en ells mateixos. Els seus mestres, que 
malgrat tot estan decidits a ajudar-los, també es van esgotant. 

Mentre seguim imposant als nostres joves un sistema d’apre-
nentatge que no té en compte els impulsos naturals del seu es-
perit, els posarem en situacions que els generen un gran pa-
timent. Els mestres seguiran també treballant en condicions 
extremament difícils: hauran d’empènyer sense descans a in-
fants desmotivats i acabar les seves jornades esgotats. Ima-
gineu-vos que esteu conduint un cotxe amb la cinquena mar-
xa i el fre de mà posats. El cotxe no avança, fa uns grinyols 
estranys; proveu en va de fer-lo arreglar en diversos garatges, 
però cal reconèixer l’evidència: el motor disfunciona, clarament 
li manca potència. Però si retireu el fre de mà i poseu la mar-
xa adequada, us sorprendreu de la seva potència i de la quali-
tat del viatge. De la mateixa manera, frenem constantment la 
forta capacitat d’aprenentatge dels nostres nens amb mètodes 
inadaptats. Ells aprenen amb dificultat; nosaltres pensem que 
els cal ajut extern i els portem als especialistes, els quals aca-
ben desbordats per la quantitat creixent d’infants dels quals 
s’han d’ocupar. Oferiu-los un entorn de classe adaptat i la im-
mensa majoria d’ells us sorprendran per la rapidesa, la facili-
tat i el goig amb els quals seran, de sobte, capaços d’aprendre.
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Replantejar el nostre sistema educatiu sobre la base dels 
grans principis de l’aprenentatge i del desenvolupament no 
seria només positiu per al 40 per cent dels infants que presen-
ten grans dificultats. Pensem en el 60 per cent restant: superen 
l’etiqueta del fracàs, però, es desenvolupen realment? Són fe-
liços? L’escola és per ells un lloc de joia i d’emancipació? Ha 
deixat que sorgeixi en ells la confiança, l’autonomia, la inicia-
tiva, el sentiment de llibertat, a més dels impulsos fraternals? 
Perquè, en no cooperar amb les lleis naturals de l’aprenentat-
ge i del desenvolupament que exigeixen que el nen visqui les 
experiències que el motiven i que es beneficiï d’una vida social 
rica, els valors sobre els quals hem construït el nostre sistema 
educatiu —la llibertat, la igualtat i la fraternitat— difícilment 
arriben a impregnar l’ànima dels nostres infants.

Volem que comprenguin la idea de llibertat imposant-los 
des del preescolar les nostres pròpies voluntats, i avaluant la 
seva capacitat de respondre-hi. Els fem tornar dòcils i submi-
sos, però no voldríem que se sentissin lliures? Volem que s’ad-
hereixin a la idea de la igualtat, però els imposem un dels sis-
temes educatius més desiguals del món, on les diferències de 
nivell s’instal·len ràpidament entre els alumnes: l’informe inter-
nacional PISA, que mesura cada tres anys els rendiments dels 
diferents sistemes educatius de l’OCDE, indicava efectivament 
el 2012 que «França bat rècords d’injustícia. Que la seva esco-
la, pretesament per a tothom, d’entrada està feta per a una elit, 
però es revela cada cop més incapaç de fer reeixir els menys 
privilegiats», llegíem a Le Monde el 3 de desembre de 20133. 

Finalment, com podem pretendre honestament sembrar al 
cor dels nostres joves un sentiment de fraternitat, quan ens en-
testem a separar-los els uns dels altres? Des d’educació infan-
til, tradicionalment els aïllem per any de naixement, com clas-
sificaríem objectes per any de fabricació, la qual cosa els priva 
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d’una vida social variada en la qual cada infant podria gaudir 
de l’emulació positiva i cooperativa generada per la presència 
de nens més petits i més grans. Quin espai deixem a la frater-
nitat si, a la inversa, classificats per edats, els infants tendei-
xen molt més fàcilment a comparar-se i a competir? Els oferim 
condicions que participen a l’increment de les incomprensions 
i de l’individualisme, quan en canvi els voldríem plens de sen-
timents fraternals? 

Ben aviat, la meva intuïció profunda em va dir que un en-
focament pedagògic basat en el coneixement del desenvolu-
pament humà permetria no només reduir considerablement i 
en poc temps els índex de fracàs escolar, sinó que a més faria 
sorgir de manera natural i sense esforç tots aquests bonics va-
lors. No podrem resoldre les dificultats de l’escola amb eficà-
cia—ni tan sols amb programes nous o amb les fantàstiques 
tauletes tàctils— si no ataquem directament la causa que les 
genera: el nostre sistema imposa les seves pròpies lleis mentre 
trepitja les de l’infant. I actuant d’aquesta manera tan brutal, 
l’escola mateixa crea els problemes que després intenta resol-
dre a través de reformes. 

El 2009 vaig prendre la decisió de verificar la meva intuï-
ció. Un ambient adaptat als mecanismes naturals d’aprenen-
tatge podria reduir les dificultats de tots, infants i mestres? Per 
respondre a aquesta pregunta, em calia una classe. Atès que 
la recerca ja explicava clarament que les desigualtats es cons-
trueixen i augmenten des de l’edat més tendra, desitjava fer 
aquesta experiència al parvulari. I, a fi de contestar l’argument 
del tot lògic i admissible que m’haurien oposat si hagués fet el 
meu experiment al si d’una estructura privada —«només ha 
funcionat perquè els nens han estat seleccionats, o provenen 
d’entorns afavorits; les condicions no són les de l’escola pú-
blica»—, vaig decidir portar-lo a terme en una escola pública 
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situada en una zona d’educació prioritària (ZEP)4. Finalment, 
per objectivar els resultats, volia fer un seguiment científic anu-
al: els infants farien cada any unes proves «calibrades» que 
permetrien situar els seus progressos comparats amb la nor-
ma. Així, si els resultats eren els que esperava, s’acabarien les 
excuses per aquells que no volien veure l’evidència.

Aquesta idea es va revelar ben útil: els resultats van ser tan 
extraordinaris des del primer any que hauria estat difícil creu-
re-hi sense una mesura objectiva —com a mínim per aquells que 
no tenien un contacte regular amb els nens. En un entorn així, 
tota la intel·ligència cognitiva i social dels infants va començar 
a brotar amb una força tan gran i tan profunda que perdíem els 
nostres punts de referència. Perquè es tracta ben bé d’això: en 
desconèixer els mecanismes d’aprenentatge, ignorem i trepitgem 
també la potència i la grandesa de la intel·ligència humana. El 
desenvolupament dels nostres potencials es veu constantment 
obstaculitzat per entorns inadaptats; aleshores es desenvolu-
pen al mínim de les seves possibilitats i ens acabem creient que 
aquest mínim és la norma. En canvi, i l’experiència de Genne-
villiers ho demostra, la seva potència és molt més gran del que 
ens pensem, i fins i tot del que podem imaginar-nos. 

Per portar a terme aquesta experiència em calia entrar al 
sistema, i per tant superar les oposicions a mestra d’escola, la 
qual cosa vaig fer el 2009. «Però —em pregunten sovint—, com 
t’ho vas fer per obtenir tan aviat un permís del ministeri, amb 
carta blanca pedagògica, material tan costós i un seguiment 
científic anual dels alumnes?» La meva resposta és senzilla: 
perquè res, absolutament res, m’hauria pogut fer desviar del meu 
objectiu. La indignació i la tristesa que m’havia causat aquest 
malbaratament dels potencials humans eren massa grans. Poc 
importava la naturalesa dels obstacles que s’aixecarien davant 
meu, era clar que jo provaria de tombar-los tots, un per un. Ja 
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fossin econòmics, humans, jeràrquics o administratius, hi havia 
forçosament una solució. Les casualitats sorprenents de la vida 
em van aportar també un ajut inestimable: de vegades em tro-
bava al lloc oportú en el moment oportú, i en aquestes situa-
cions, vaig aprofitar l’oportunitat sense dubtar. I, sobretot, no 
hi tenia res a perdre, hi era per fer proves, no tenia cap carrera 
per protegir; no tenia cap por, per tant, de curtcircuitar l’escala 
jeràrquica per adreçar-me directament a les més altes instàncies.

carta blanca a Gennevilliers

Dos anys després d’haver passat les oposicions a mestra d’es-
cola obtenia el suport del Ministeri d’Educació, que va accep-
tar donar-me carta blanca pedagògica durant tres anys, comp-
tant des del setembre de 2011, al si d’una classe de pàrvuls a 
Gennevilliers, en una zona d’educació prioritària i de «pla vio-
lència». El ministeri em va autoritzar i a més em va animar a 
fer les proves, amb l’ajut de col·laboradors científics, per ava-
luar el progrés dels petits.

L’experiència va arrencar amb vint-i-cinc nens de 3 i 4 anys 
(de primer i segon any de preescolar). Disposàvem en bona 
part de material didàctic elaborat pel doctor Séguin i la doc-
tora Montessori, i havia pogut reorganitzar la classe per per-
metre la plena autonomia dels infants: el material estava col-
locat al seu abast, de manera que podien utilitzar-lo i desar-lo 
còmodament; moltes taules s’havien enretirat, de manera que 
tenien espai, a terra, per fer activitats sobre petites catifes. Els 
nens eren autònoms, podien treballar sols o en petits grups, 
amb el material que se’ls oferia; al llarg del dia tenien llibertat 
per intercanviar-se els objectes i repetir tant com volguessin 
les activitats que més els interessaven. La classe funcionava, 


