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Els reptesde l’educació (XI)

L’
aplicacióde l’escolari-
tatobligatòriarespon
atressupòsitsbàsics:
atendre les necessi-
tats del món del tre-

ball, que demana professionals ca-
paços de donar resposta a proble-
mes nous; creure que més igualtat
d’oportunitats passa per elevar el
nivell cultural de tota la població; i
pensar que per preservar la salut
d’un sistema democràtic tots els
ciutadans han de rebre una educa-
ció suficient i de qualitat.

A Espanya, la llei orgànica ge-
neral del sistema educatiu
(LOGSE) va allargar l’escolaritat
obligatòria fins als 16 anys i va
crear l’ESO, etapa que atén els
alumnes de 12-16 anys. Aquest
progrés social i el gran esforç que
ha representat no han donat els
fruits esperats, salvant sempre
honroses excepcions. Aquests re-
sultats eren d’esperar, perquè
tenir una escola integrada, de
qualitat, fins als 16 anys, suposa
comptar amb una bona educació
compensatòria, una formació
adequada del professorat i una
nova organització dels instituts.
Em centraré en el segon requisit.

El professorat de secundaria té
una bona preparació acadèmica,
segurament massa especialitza-
da, però la seva preparació inicial
com a docents es redueix a un
curset de capacitació (CAP) total-
ment insuficient. Ningú no nega
que per ensenyar cal tenir conei-
xements, però amb la democra-
tització de l’educació, això no
basta. Els futurs professors han
de ser professionals que saben re-
conèixer les necessitats dels
alumnes i del seu context per ade-

quar la pròpia acció, han de for-
mar part d’un equip de professors
i d’un projecte de centre.

Els docents han de saber esta-
blir una bona comunicació amb
els alumnes i tenir els recursos
necessaris a fi que tots i cada un
dels nois i noies aprenguin a cer-
car, seleccionar, ordenar i fona-
mentar amb raons la informació,
a formular-se interrogants i a ex-
plorar solucions, sense que mai la
contundència de la resposta ofe-
gui la possibilitat de continuar es-
tudiant. Edgar Morin demana
que els alumnes aprenguin a
saber, a fer, a ser i a estar, i tot

això es treballa al mateix temps
que es va construint i reconstru-
int el coneixement.

Avui, després de 38 anys d’in-
tents fallits per aconseguir una al-
ternativa al CAP, arriba la propos-
ta europea de fer un màster de for-
mació inicial per als futurs
ensenyants de secundària. A Es-
panya aquest màster tindrà un
curs de durada i es farà a la univer-
sitat amb col·laboració amb l’ad-
ministració educativa. Aquesta
oportunitat ens omple d’esperan-
ça, però també d’inquietud.

Les persones responsables de
dissenyar i aplicar aquests estu-

dis hauran de mostrar un gran
convenciment i tenir la fortale-
sa necessària per superar les
moltes resistències que genera-
rà aquest projecte. Amb ànim
de poder ajudar, ens atrevim a
fer alguns suggeriments.

Seria convenient tenir en
compte el bagatge de reflexions
i experiències fetes en algunes
universitats catalanes per evitar
anar enrere i poder fer camí.

Fóra desitjable que l’adminis-
tració educativa participés no
únicament en l’organització de
les pràctiques, sinó també en
l’acceptació i avaluació dels
programes de formació per
poder frenar entre tots els inte-
ressos corporatius que fan difí-
cil l’equilibri i l’adequació de les
propostes.

Esperem i confiem que l’admi-
nistració i la universitat vulguin
i puguin evitar que la formació
del professorat de secundària
passi a mans de persones que no
tenen experiència docent ni co-
neixen de primera mà la seva
problemàtica. Tant de bo que els
equips encarregats del practi-
cum siguin escollits per la quali-
tat de la seva docència. Que tots
ho puguem veure! Aquesta refor-
ma no pot esperar més. ■

El professorat
de secundària té una
preparació inicial
que es redueix
a un curset de
capacitació
totalment insuficient

Europa proposa crear un màster de formació inicial per a futurs professors de secundària ■ AFP
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Es redueix a la meitat
la mortalitat en
carretera a l’octubre

El Servei Català de Trànsit va
informar ahir que la mortali-
tat a les carreteres a l’octubre
es va reduir a la meitat res-
pecte de l’any passat. Concre-
tament, enguany han perdut
la vida en accident de trànsit
19 persones, mentre que el
2007, la xifra es va elevar a 40
víctimes mortals. Els sinistres
també van baixar, de 32 a 18.

Mesures de protecció per a
6.917 dones maltractades

Col·lectiusTrànsit
Trasplantament
complet de dos
braços a València

Metges de la Fundació Cava-
das i de l’Hospital La Fe de Va-
lència van fer divendres el
primer trasplantament com-
plet de dos braços de l’Estat i
el segon de tot el món. El pa-
cient és un home de 28 anys.

Salut

Les companyies
aèries han de dir el
preu real del bitllet

Les companyies aèries hau-
ran de dir a partir d’ara el
preu final dels bitllets per evi-
tar la publicitat enganyosa. La
normativa de la UE vol acabar
amb una pràctica habitual en
les companyies de baix cost.

Consum

Catalunya és el segon territori de l’Estat espanyol amb més vícti-
mes de la violència de gènere que es beneficien de mesures de
protecció. Fins al 31 de maig passat, eren 6.917 les dones amb
una ordre de protecció o qualsevol altre tipus de mesures caute-
lars. El 32% de les maltractades catalanes que han recorregut
als òrgans judicials són d’origen estranger. La demarcacions de
Barcelona concentra la majoria de casos, amb 5.009 mesures. ■

ARXIU

Menys afluència als cementiris
Les pluges van fer que l’afluèn-
cia als cementiris durant el dia
de Tots Sants fos una mica
menor que altres anys. Els nou
cementiris municipals de Bar-
celona van rebre 72.000 visi-

tants, 12.000 menys que l’any
passat. A Girona, al cementiri
vell es va fer una ofrena
col·lectiva, i a Lleida s’espera-
ven encara força visitants avui
diumenge. ■ M.A. TORRES

Detingut després
d’envestir una
moto i fugir

Els Mossos d’Esquadra van
detenir a Barcelona el con-
ductor d’un turisme que va
envestir una motocicleta des-
prés de saltar-se un semàfor
en vermell a l’Eixample i fugir
ràpidament.

Trànsit
Roben hormones del
creixement d’un
hospital de Màlaga

La policia investiga el robatori
de més de cent dosis d’hor-
mones del creixement de
l’Hospital Carlos Haya de Mà-
laga. L’ús hospitalari del fàr-
mac ha generat un important
mercat negre en gimnasos.
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