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Una part de la desorientació i d’un
cert desànim que solen manifestar
els nostres mestres i professors
prové de la impotència que, cada ve-

gada amb més intensitat i freqüència, experi-
menten davant el repte de la gestió quotidia-
na de l’aula. Ens referim a aquella sensació
que els envaeix quan contemplen que els seus
alumnes, lluny de mostrar-se interessats per
les propostes acadèmiques, manifesten una
clara desídia quan no un explícit rebuig o hos-
tilitat.

LA GESTIÓ DE L’AULA EN EL DIA A DIA, efectivament,
avui més que mai, s’ha convertit en tot un
repte professional i, en bona part, també per-
sonal. Els nostres estudiants troben allunya-
des dels seus interessos vitals la majoria de les
propostes curriculars que els ofereix l’escola
o l’institut. També perceben a alguns dels seus
mestres i professors com uns professionals la
funció primordial dels quals no és escoltar-los
i acompanyar-los en un projecte personal de
formació integral, sinó que els troben exces-
sivament preocupats, alguns fins i tot obses-
sionats, per transmetre la matèria que toca
quan toca, angoixant-se i posant-se neguito-
sos si el clima d’aula impossibilita un aprofi-
tament immediat de les propostes d’aprenen-
tatge plantejades.

ENS CAL UN CANVI DE PARADIGMA METODOLÒGIC però,
més important, de concepció del que ha de ser
l’escola en el segle XXI. El docent ha d’allibe-
rar-se de l’angoixa transmissora que el perse-
gueix. Ha de relativitzar el fet que l’alumne no
pugui abastar tots els continguts o assignatu-
res que ell considera “essencials”. En la deno-
minada societat del coneixement, l’escola no
és ni l’única ni la més fonamental institució
que custodia i imparteix –reparteix– el saber.
El coneixement, ara, es troba a la xarxa global
i mitjançant Internet es fa assequible a qual-
sevol persona que disposi d’un mínim de com-
petència informàtica i de la necessària destre-

sa cognitiva per destriar el que és substancial
del que és accessori en tota informació.

EN AQUESTA PERSPECTIVA L’ESCOLA DEL SEGLE XXI po-
dria optar per gestionar l’aula com un autèntic
espai per a l’aprenentatge de la responsabilitat
individual, com un lloc privilegiat per assajar
les formes de convivència social del futur en els
nous marcs pluriculturals, com un laboratori
on experimentar el plaer de la descoberta ci-
entífica, i com un espai per a la conscienciació
històrica, patrimonial, cultural i nacional.
Hem de superar el model d’una aula un mestre
i poder fer compatible la feina de dos o més
professionals compartint simultàniament un
mateix espai, encara que no, evidentment, una
sola proposta d’activitat. Cal diversificar les
ofertes d’aprenentatge adreçant-les a alumnes
individuals o a petits grups que, amb treball se-
midirigit i amb ajut complementari de les TIC,
puguin compartir un mateix temps didàctic no
homogeni. Els centres han d’organitzar els
seus recursos de forma flexible donat que el co-
neixement ja no és necessari “repartir-lo” en
dosis prefixades i en condicions d’edat, núme-
ro i mètode igualment preestablerts. Una so-
cietat canviant, polivalent i diversa com la que
ja tenim necessita una escola amb aquestes
mateixes característiques.

UNA VEGADA ASSOLIDA LA FITA de l’escolarització
bàsica per a tota la població ja no ens serveix
el model homogeneïtzador propi de l’extensió
quantitativa del sistema. Actualment s’impo-
sa adquirir unes més altes cotes de qualitat
educativa. I el repte és obtenir-les respectant
les diferències, potenciant tots els talents pre-
sents a l’escola i configurant projectes educa-
tius de centre on la inclusió i l’excel·lència no
esdevinguin antagonismes insalvables. Si ho
aconseguim, la gestió del clima de l’aula de les
nostres escoles millorarà de forma ostensible
i, consegüentment, la satisfacció i la salut dels
nostres mestres i professors també se’n bene-
ficiarà.

Enric Roca Casas Pedagog i coordinador del Projecte Edu 21
www.edu21.cat

Una altra escola
“Cal diversificar les ofertes
d’aprenentatge adreçant-les a
alumnes individuals o a petits
grups que, amb treball
semidirigit i amb ajut
complementari de les TIC,
puguin compartir un mateix
temps didàctic no homogeni”

DES DEL MOLÍ

Pèrdues

Què deu sentir algú, quan li
embarguen la seva casa? Ha de
ser, com a mínim, una sensació
estranya.Usurpació? Pèrdua
terrible? Vivim moltes hores
a la nostra casa. Les seves
parets són el lloc amic, cone-

gut, on ens refugiam quan
bufen els mals vents. Als
sostres, als mobles, hi ha es-
crits amb lletres que no es
llegeixen el relat de la nostra
vida. Hi hem passat tantes
hores, que no sabríem els
pensaments i les vivències
que s’hi han anat acumu-
lant. Com si la nostra casa
fos una capsa de cartró on
guardam els dies viscuts, la
gent que ha passat a prop de
nosaltres i hi ha deixat pet-
jada, les alegries i les tris-
tors. Cadascú estima els

seus espais. Molta gent n’és
depenent. No dormim enlloc
tan bé com al nostre llit. No
ens sentim còmodes a cap
altre sofà que no sigui el nos-
tre. Respiram tranquils al
lloc que ens encobeeix, i sen-
tim que és nostre.

Els sentiments de propie-
tat sempre són perillosos.
Sobretot quan vivim el risc
de perdre allò que posseïm.
Va succeir fa poc, era un
home de seixanta anys. Li
acabaven d’embargar ca
seva. Estava desesperat. No

és cap originalitat imaginar-
ho. Quan et prenen el teu
espai vital deus sentir-te ple
de confusió. No és que tu
hagis decidit canviar de
casa, cercar nous horitzons.
La qüestió és molt distinta.
La situació ve imposada,
sense que puguem fer-hi res.
Va entrar a les oficines dels
serveis centrals del Banco
Galicia a Vigo. Parlà amb els
empleats, amb els directius.
La conversa anà pujant de
to. Aviat va convertir-se en
un clam d’angoixa. Van

creure que els amenaçava:
“Em traieu de casa i ara jo
em trec la vida”. Hi ha frases
que sonen a mentida, a afir-
mació impossible de qui
s’omple la boca d’afirmaci-
ons absurdes, que no farà
mai realitat. Però la gent ens
pot sorprendre.

Va matar-se d’un tret al
cap dins la mateixa oficina
bancària. Va sentir que
podia anar-se’n del món, si
no hi havia un lloc on cercar
refugi. Hi ha pèrdues que sig-
nifiquen la pèrdua definitiva.

DE FIL DE VINT

Agim
Ceku

Isabel-Clara
Simó

¿Vostès creuen que, si faig la
sol·licitud ben feta, m’adme-
tran com a ciutadana albano-
kosovar? ¿Vostès creuen
que si a les properes elecci-
ons catalanes votés Agim
Ceku m’ho consideraran
vot nul, en comptes de la
meva aspiració a tenir-lo
com a líder?

Com saben, el proper 28
de novembre Kosovo pensa
declarar la independència
de manera unilateral, can-
sats de debats a l’ONU, on
tothom hi simpatitza però
on ensopeguen amb el tos-
sut no de Rússia, impertèr-
rita davant el dret a la lliber-
tat de la població albanoko-
sovar (el 90% del total) que
hi ha a Kosovo. Val a dir que
Estats Units hi està a favor,
i aquest és un fet importan-
tíssim. El paral·lel és evi-
dent: en el cas dels Països
Catalans, hi trobaríem el re-
buig més total de Madrid,
com els albanokosovars tro-
ben el rebuig total de Bel-
grad, més el no de l’Estat
francès on ells troben el de
Rússia. Sèrbia ara fa allò
que fan els pares quan el fill
adolescent anuncia que vol
independitzar-se: li com-
pren una habitació nova i li
ofereixen una moto. Doncs
Sèrbia ofereix una autono-
mia estupenda, diu, i ara
estan discutint quin Esta-
tut, també estupend, els do-
naran (¿oi que els sona,
aquesta cançó?).

Els espanyolistes ja
tenen l’argument preparat.
És un cas molt diferent!, ex-
clamen. Doncs bé, llegeixin,
com ja els vaig demanar, el lli-
bre de López Tena i compro-
varan, amb fets i amb argu-
ments sòlids, que aquest és el
millor moment per declarar
la independència. I ser inde-
pendents d’Espanya de segur
que tindrà tota la simpatia
d’Estats Units, que recorden
molt bé la guerra de Cuba. El
nostre dia, què els sembla si
fos el proper dia de Sant
Jordi? Seria fantàstic.

Maria de la Pau
Janer

SALVADOR ANTON
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