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Entre d’altres, dos reptes
Els reptesde l’educació (III)

S
i hagués de trobar una
metàfora per explicar la
societat actual, triaria
les muntanyes russes,
aquells vagons que cir-

culen a una gran velocitat i ara
pugen i ara baixen.

Les institucions educatives
són un d’aquests vagons i cal re-
cordar que sotmetre el temps
educatiu als ritmes vertiginosos
de la imatge triada no és l’opció
més convenient. La velocitat s’ha
convertit en un valor. Però el cas
és que si parlem d’educació el que
necessitem són ritmes pausats,
diferenciats, perquè educar com-
porta disposar de temps per
atendre les necessitats de l’altre,
de qui som responsables. L’edu-
cació requereix ritmes que ens
permetin contemplar el paisatge
i construir narratives llargues.

Dins d’aquest context que difi-
culta l’acció educativa vull con-
cretar breument dos reptes vis-
tos des del món de l’escola.

El primer és prendre conscièn-
cia de com des de cada centre
educatiu acollim les criatures,
que és una altra manera de dir
com tractem la diferència. El
segon repte és què ens cal per po-
tenciar els llaços que relacionen
el món de la universitat amb el de
les escoles.

Del primer repte hi ha dos ele-
ments que vull destacar. Hem
d’acollir la singularitat de cada
persona que arriba al sistema
educatiu, sigui en el tram que
sigui, confiant que trobarà unes
persones que l’ajudaran a créixer.
Acollim la singularitat, el rostre,
la història, la mirada de l’altre i,
per tant, hem de mirar de diver-

sificar les maneres d’ensenyar
perquè tots podem aprendre,
però aprenem de maneres dife-
rents. Ens cal, a més a més, vigi-
lar perquè cap diferència esde-
vingui una desigualtat.

Ara bé, cada persona és porta-
dora d’una cultura determinada
i aquesta diferència també és
acollida, però, de manera crítica.
En el context tan afortunat que
dóna l’existència d’una escolari-
tat obligatòria, cada centre edu-
catiu és un bon lloc per mostrar
el món, per mostrar-ne les dife-
rents interpretacions –els adults
el representem davant les noves

generacions– i per crear un am-
bient que ens permeti compartir-
ne les lectures i viure i conviure
amb les cotes màximes d’autono-
mia i de responsabilitat.

D’aquest primer repte sorgeix
la necessitat d’equips docents
amb capacitat de treballar en
equip, equips integrats per indi-
vidualitats ben formades i il·lusi-
onades, capaces d’impulsar pro-
jectes al servei de les necessitats
concretes dels seus i de les seves
alumnes i capaços d’establir com-
plicitats amb les famílies i oberts
a l’entorn.

El segon repte em porta a afir-

mar que la formació inicial hau-
ria de ser encara més una res-
ponsabilitat compartida, perquè
no és clar que la formació inicial
s’acabi quan es deixa la univer-
sitat. Hi ha qui s’entesta a divi-
dir el món en dues parts. D’una
banda, la universitat i la teoria,
d’una altra, l’escola i la pràctica.
Però les coses, quan ens referim
a maneres de promoure sabers i
competències, són més comple-
xes, per la senzilla raó que no es
pot analitzar cap actuació a
l’aula sense valorar els sabers
que implica, ni es poden produ-
ir sabers sense tenir en compte
les condicions concretes de
l’exercici d’ensenyant. Una ex-
plicació teòrica no pot deixar en
terreny invisible allò que vol
mostrar. Ni la pràctica es carac-
teritza per una manca de teoria
(implícita o explícita), ni la teo-
ria es pot considerar un terreny
aïllat on es generen les certeses.
Per això és molt important l’en-
trada al sistema amb un “bon
acompanyament”.

Exigir a l’opinió pública un co-
neixement més complet de la re-
alitat educativa ajudaria a situar
millor els problemes i les soluci-
ons que hem d’aconseguir trobar
entre tots. ■

La velocitat s’ha
convertit en un
valor, però si parlem
d’educació, el que
necessitem són
ritmes pausats

L’educació requereix tecnologia i un ritme pausat d’implantació dels canvis ■ CRISTINA FORÈS
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Els pedagogs avalen
la llei d’educació

| Els moviments de
renovació insten a “no
barrejar” el malestar
actual amb la llei

Redacció
BARCELONA

La Federació de Movi-
ments de Renovació Peda-
gògica de Catalunya
(FMRPC) va fer una crida
ahir a “no confondre ni bar-
rejar” situacions de “neguit
i malestar” que està vivint
el món educatiu en el mo-
ment actual amb “la pers-
pectiva d’una llei d’educa-
ció catalana” que “ha enge-
gat algunes expectatives de

millora i de regulació legal
d’uns aspectes bàsics del
sistema que han de fer un
pas endavant”.

L’entitat, que està fent
arribar als grups parlamen-
taris el seu posicionament
sobre la llei, sosté en un co-
municat que l’actual pro-
jecte de LEC planteja “algu-
nes oportunitats”, entre les
quals la implementació
d’“una nova cultura profes-
sional i de centre”, un siste-
ma educatiu “amb identi-
tat i estabilitat”, una avalu-
ació “presentada com a
eina de millora del siste-
ma” i “una xarxa de cen-
tres que contribueixen a la
cohesió social”. ■

TRANSPORTS

L’estaciódeRenfedePasseig
deGràcia,dosanysenobres
| La remodelació del
vestíbul i la instal·lació
d’ascensors costaran
10,3 milions d’euros

Redacció
BARCELONA

El ministeri de Foment ha
adjudicat a l’empresa Ortiz
Construcciones i Proyectos
les obres de remodelació de
l’estació de Rodalies de
Passeig de Gràcia, a Barce-
lona. Amb un pressupost
de 10,3 milions d’euros i un
termini d’execució de dos
anys, la remodelació té l’ob-
jectiu de millorar la funcio-

nalitat de l’estació i l’acces-
sibilitat de les persones
amb mobilitat reduïda. En
concret, s’elevaran les an-
danes –les obres que s’hi
fan ara són provisionals–, i
s’hi instal·laran ascensors
per accedir al carrer.

A més d’ascensors, s’hi
posaran escales mecàni-
ques, es remodelarà l’accés
al vestíbul compartit amb
el metro i es redissenyarà
la zona de venda de bitllets.

Foment també ha adju-
dicat les obres de l’inter-
canviador Sabadell Nord
per 4,9 milions d’euros, i ha
autoritzat la licitació de les
de la nova estació de Roda-
lies de la Sagrera Meridia-
na de Barcelona, per 51,1
milions d’euros. L’estació
s’ubicarà dins del túnel fer-
roviari que transcorre per
l’avinguda Meridiana,
entre els túnels del metro
de les línies 1 i 5. ■

L’estació de Passeig de Gràcia començarà aviat l’obra
definitiva, ja que la plataforma actual és provisional ■ R. MARIGOTH


