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Tensions i confiança
Els reptesde l’educació (IX)

T
enim un sistema edu-
catiu sotmès a més ten-
sions de les desitjables
i fins i tot de les raona-
bles. Dues d’aquestes

tensions, entre d’altres, són molt
rellevants: la primera, quantitati-
va, es deriva del creixement in-
tens de la demanda de llocs esco-
lars i de docents en els darrers
deu anys com mai no l’havíem co-
negut a Catalunya. La segona,
qualitativa, s’expressa en la insa-
tisfacció general –poc o molt fo-
namentada, però molt sentida–
pels resultats o per l’èxit del siste-
ma: sobretot pels coneixements
adquirits i pels valors assumits i
practicats majoritàriament.
Aquesta percepció genera la satis-
facció o la decepció de les expec-
tatives legítimes dels seus usua-
ris: de nois i noies, de famílies, de
professionals de l’educació que,
cadascú des de la seva perspecti-
va, aspira a una bona realització
personal i una positiva integració
laboral i social del jovent; però
també d’empreses i d’instituci-
ons, que, sigui per raons econòmi-
ques, socials o culturals, necessi-
ten cada vegada més persones
joves ben formades.

Podem considerar aquestes
dues grans tensions com el marc
en el qual emergeixen i s’entén el
sentit dels principals reptes que
té el nostre sistema educatiu. Si
n’intentem una resumida enume-
ració, ens trobaríem amb aquests
com a principals: un repte essen-
cial de futur, el de la formació ini-
cial dels docents de tots els ni-
vells, lligat a la reforma europea
dels estudis universitaris, que ga-
ranteixi que la majoria dels mi-

llors estudiants valoren la funció
docent –també perquè sigui soci-
alment valorada– i que se’ls pre-
para amb alta exigència i qualitat.
Un repte essencial de present
–fins que aquests arribin al siste-
ma–, el reforçament de la qualitat
del servei docent actual, per via
de formació continuada, i per via
de reconeixement d’autonomia,
de responsabilitat i condicions de
progrés professional, dels actuals
docents. Un repte immediat i sos-
tingut de cohesió interna del sis-
tema, entre ensenyament públic
i privat concertat, que es basi en
l’equitat real, el compromís amb

la idea de servei públic i unes con-
dicions homòlogues d’escolaritza-
ció, de treball i de rendiment. Un
repte permanent i exigent de
compromís amb objectius forma-
tius nuclears, com la capacitat
multiforme de comunicació dels
nostres estudiants, la incentiva-
ció d’interès pel mètode i gust pel
saber científic, la formació de la
sensibilitat estètica i el respecte
ètic, la pràctica d’estils de respon-
sabilitat convivencial i cívica. I un
repte radical de molta més articu-
lació entre l’educació i la vida, on
el paper de les famílies, la ciutat i
el teixit economicosocial i institu-

cional té funcions transcendents.
Finalment i principalment, el

gran repte de la confiança, que és
aparentment difús, però total-
ment decisiu, perquè afecta l’ac-
titud de fons de tots els agents del
sistema. En una concepció no re-
duccionista de l’educació, aquests
agents són molts i molt diversos,
no només nens i docents. La crisi
de confiança entre tots els agents
ha estat massa persistent i fonda
i, atès que l’educació és de les tas-
ques més genuïnament huma-
nes, per humanitzadora –i per
això s’hi han de dedicar les mi-
llors persones–, no és possible re-
orientar el sistema cap al seu èxit
si no és en un clima de renovació
de confiança autèntica, positiva i
tranquil·la. Confiança dels do-
cents en ells mateixos i entre ells
i les famílies, de les famílies vers
la seva mainada i els docents, dels
nens i nenes amb els seus docents
i famílies, dels representants so-
cials i polítics envers les comuni-
tats educatives i d’elles envers tot
el seu entorn. ■

El creixement intens
de la demanda
de llocs escolars
i de docents en
els darrers deu anys
genera tensió

L’espectacular augment de l’alumnat immigrant és un dels principals factors de creixement ■ CLICK ART FOTO

COPD’ULL

Un virus guareix
els castanyers
de Prades

La inoculació controlada d’un
virus permetrà recuperar en
deu anys bona part de les 500
hectàrees de castanyers ma-
lalts a les muntanyes de Prades.
Es tracta de provocar una ma-
laltia al fong que causa la malal-
tia del xancre. En 3 anys s’han
tractat uns 700 arbres. En el
projecte col·laboren La Caixa i
la Diputació de Tarragona.

El Vaticà reitera que no vol
sacerdots homosexuals

ReligióMedi ambient
Llum verda a la
variant de Torroella
de Montgrí

El govern ha donat llum verda
a la variant de Torroella de
Montgrí, que permetrà evitar
el trànsit de pas pel mig de la
població. El DOGC publicava
ahir l’anunci d’informació pú-
blica de l’obra.

Infraestructures

El preu del bitllet
d’avió ha d’incloure
les taxes i recàrrecs

Les companyies aèries estan
obligades a incloure les taxes
i recàrrecs de carburant en el
preu del bitllet per evitar la
publicitat enganyosa. El preu
publicitat ha de ser el que
acabi pagant el viatger.

Consum

El Vaticà va presentar ahir un nou document en el qual reitera
que els homosexuals no poden ser ordenats sacerdots, ja que
presenten “greus problemes d’immaduresa” i “una identitat
sexual incerta”. En el vuitè punt, el document cita altres pro-
blemes considerats “greus”, com una excessiva “dificultat per
viure la castedat en el celibat”. L’informe ha estat elaborat per
la Congregació per a l’Educació Catòlica. ■
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BuscantsuperviventsalPakistan
L’exèrcit del Pakistan i les
agències internacionals van
intensificar ahir els esforços
en les tasques de rescat al Ba-
lutxistan (al sud-est del país)
per intentar localitzar super-

vivents del terratrèmol de 6,2
graus en l’escala de Richter
que dimecres va sacsejar la
zona. El sisme ha provocat,
com a mínim, 149 morts i 375
ferits. ■ EMILIO MORENATTI / AP

La Caixa i el Clínic
reforcen la xarxa de
salut al Marroc

El projecte de cooperació de
l’Obra Social La Caixa, la Fun-
dació Clínic i l’Institut de Salut
del Marroc per formar epide-
miòlegs ja ha donat els seus
fruits. Ahir van rebre els diplo-
mes 27 alumnes de programa.

Salut
Vandellòs II
es connecta
de nou a la xarxa

Vandellòs II es va connectar
ahir a la tarda a la xarxa, des-
prés de l’incendi que va afec-
tar la sala de turbines a finals
d’agost. Un primer intent va
ser avortat a mitjans de mes
en detectar-s’hi problemes.

Energia


