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Vull expressar el meu més sincer agraïment al senyor rector, al Consell Social 

i al Claustre de Professors de la Universitat d'Alacant per aquesta prestigiosa 

distinció, per aquesta cerimònia tan solemne i per la concessió del doctorat  honoris 

causa.  També vull agrair al meu espòs, Charles Franklin Billings, a la meua família i 

als meus companys de la Universitat de Wisconsin en Madison, el seu suport 

incondicional al llarg de tots aquests anys d'activitat investigadora i acadèmica. 

Reconec que totes les persones que reben aquest guardó tenen alguna cosa 

en comú: una sòlida formació acadèmica. Siga en ciències, en humanitats, en 

econòmiques, en dret o en medicina, tots s'han format en institucions educatives.  

Però sembla que avui dia, la pedagogia, com a camp, ha quedat ressagada en relació 

amb la innovació i ja no té el mateix prestigi que tenia abans, sobretot en les 

democràcies occidentals. Al meu entendre, això es deu al fet que no hem sabut 

respondre adequadament a l'efecte de la globalització, tant als positius com als 

negatius.  No hem sabut ni aprofitar les oportunitats ni afrontar els reptes del segle 

XXI. I per això, m'agradaria exposar ací el que, a parer meu, ha sigut l'impacte de la 

globalització en la pedagogia i en les ciències de l'educació en general. 
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Primer, la globalització ha portat la diversificació als nostres centres 

educatius a tots els nivells, des de l'educació primària fins a la universitat.  Les 

migracions i les relacions internacionals han provocat el transvasament de persones 

d'un país a un altre en nombres mai vistos en el passat.  També s'han produït 

migracions internes. Cada vegada hi ha més persones que van del camp a la ciutat o 

que abandonen les zones menys desenvolupades per les més avançades 

tecnològicament. Els conflictes bèl·lics, la fam i les revoltes socials sempre 

provoquen el desplaçament de poblacions. Però igualment importants en aquest 

sentit són les oportunitats econòmiques, tecnològiques i civils.  Mentre que les 

primeres provoquen un èxode, les últimes serveixen d'imant. Les nostres escoles es 

veuen obligades a flexibilitzar i adaptar els seus mètodes i pràctiques a les 

necessitats dels nouvinguts perquè aquests alumnes arriben a ser membres 

productius en els seus països d'acollida. 

La globalització també implica que els nostres sistemes educatius han de 

mantenir-se al corrent del desenvolupament de diferents tipus de saber com, per 

exemple, el saber tecnològic o el saber lingüístic. Avui dia, un xiquet pot prémer 

unes quantes tecles en un telèfon mòbil i accedir a les millors biblioteques i als 

millors pensadors del món.  Molts alumnes són més hàbils en l'ús de la tecnologia 

que els seus professors,  però com que estem atrapats en antigues maneres 

d'entendre el saber, ens costa acceptar els mètodes d'ensenyament més recíprocs 

que els mateixos alumnes ensenyen als professors  o a altres alumnes. 

Quant als coneixements lingüístics, hem tardat molt a acceptar el 

multilingüisme com una cosa normal. Estic parlant específicament dels Estats Units, 
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on molt poca gent ha aconseguit el domini d'una altra llengua diferent a l'anglès. El 

fet mateix que jo no puga dirigir-me a vostès en espanyol és un excel·lent exemple. 

No obstant això, en el segle XXI, haurem de ser tots multilingües. Actualment, prop 

del 15 % de la població dels Estats Units prové de famílies hispanoparlants i malgrat 

aquest fet, hem continuat posant barreres al bilingüisme.  En els països realment 

democràtics, els que busquen un nivell de prosperitat per al seu poble, fomentar 

l'estudi dels idiomes contribueix al desenvolupament de la capacitat cívica dels seus 

ciutadans. 

Finalment, la globalització implica que el sistema educatiu ha d'adoptar 

valors nous i de més abast. Per exemple, s'està replantejant la definició de la 

propietat intel·lectual i els drets d'autor, la delimitació de les arts i les ciències, la 

comprensió del que és acadèmic i del que és popular, el que és sagrat i el que és 

profà.  Estem intentant entendre les múltiples tradicions epistemològiques i les 

diferents apreciacions del nostre passat clàssic per a accedir a un futur modern i 

postmodern. Què significa ser professor d'alumnes de diferents religions, classes 

socials o ètnies? Els obliguem a tots a acceptar  la mateixa visió del món o 

comencem a apreciar les complexitats que la vida comporta avui dia?  

La meua investigació s'ha  entrat en els professors i mestres que han pogut 

veure el potencial que tenen els alumnes que altres professors han donat per casos 

perduts. He intentat esbrinar els mètodes que utilitzen per a ensenyar a estudiants 

de diferents cultures o grups lingüístics i per a garantir l'èxit de tots els alumnes. He 

après d'aquests professors que el nostre deure és facilitar l'aprenentatge, 
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augmentar la competència cultural i desenvolupar una consciència social i política 

en tots els alumnes. 

Els nostres sistemes d'educació són de vital importància per a la nostra 

supervivència i per a la supervivència del nostre planeta.  Ens ajudaran a saber 

cuidar el nostre medi ambient, a utilitzar adequadament els nostres recursos i a 

assegurar la viabilitat de certes espècies, entre les quals, l'ésser humà. Les 

possibilitats són immenses i per això hem d'anar amb compte. Però el que sembla 

clar és que els educadors han de liderar la marxa cap al futur. 

Moltes gràcies. 


