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Introducció
Aquest és un llibre nascut del confinament al què ens ha sotmès el
COVID-19 durant un terç de l’any, i que ha suposat un trasbals en la vida
de tothom. En tot cas, ens ha proporcionat l’ocasió per poder llegir, rellegir, revisar escrits i reflexionar sobre qüestions d’actualitat i d’interès permanent. Una recopilació d’aquestes reflexions sobre aspectes vinculats a
l’educació, alguns d’ells ja comentats de manera més informal en altres
indrets, és la que es presenta en aquesta publicació.
No obstant ser conscient de l’arbitrarietat amb què s’han dividit les
dues parts del llibre, en la primera s’ha volgut posar l’èmfasi en l’educació
escolar i familiar sense entrar en detall de l’actuació a les aules. En la segona part, ja dins de l’escola, es plantegen temes més interns de l’activitat
escolar. Però no hi ha una separació rotunda entre ambdues perspectives, i
alguna de les temàtiques tractades podrien situar-se tant en una banda com
en l’altra. El lector, si vol, pot llegir els diferents temes tractats en l’ordre
que desitgi, car no tenen una seqüència temporal, si bé s’ha procurat una
certa seqüència lògica entre alguns d’ells.
No és una obra erudita, sinó de reflexió personal que vol ser compartida. Això si, com procuro fer sempre, les reflexions i propostes es presenten acompanyades de les corresponents argumentacions, les quals, segurament, no seran admeses per tothom, ben cert; però això és el pluralisme en
una societat democràtica. En tot cas, no es desautoritza mai res sense contrapartida argumentada. I és que ja fa anys que practico aquell vell principi
de “posar-se en el lloc de l’altre”.
Bellaterra (Barcelona), setembre del 2020
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1.
L’EDUCACIÓ A LES PORTES
DE L’ESCOLA
QUÈ CAL TENIR EN COMPTE A L’HORA DE TRIAR ESCOLA?
Coincidint amb els inicis de la primavera se sol obrir el període de
pre-inscripció de les escoles. Per a algunes famílies serà l’inici de l’escolaritat obligatòria en el mateix centre escolar on els infants ja han assistit
al parvulari, en altres serà l’obligació o l’oportunitat de cercar una altra
escola. Això de triar escola no és una qüestió senzilla ni intranscendent.
L’escola té una influència molt important en la vida dels infants i impacta
el conjunt de la vida familiar, de manera que en la seva tria cal esmerçarhi tota la atenció.
Al triar escola hi haurà moltes famílies que per raons geogràfiques o
econòmiques tinguin poques o nulꞏles possibilitats d’elecció, certament.
En aquests casos s’hauran d’acontentar amb tenir tota la informació necessària per fer efectiva la seva implicació i participació, sense oblidar mai la
possibilitat d’incidir de manera positiva sobre la qualitat general de l’ensenyament escolar. Però si existeix la possibilitat real de poder escollir, hi
ha un conjunt de factors que poden decidir l’elecció.
Abans d’entrar en el detall d’aquests factors, hi ha una qüestió, sempre
problemàtica, que no es pot defugir, encara que no sigui fàcil el teu tractament i resulti difícil aconseguir unanimitats al respecte; em refereixo al
grau de llibertat amb el qual s’ha de poder triar escola. Perquè del que es
tracta és de fer compatible el dret de les famílies a triar el tipus d’educació
dels fills, en aquest cas representat per les escoles, amb el dret del conjunt de
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la societat per garantir la seva continuïtat en las futures generacions –ara
solament centrats en societats plenament democràtiques–, i per això s’ha
de poder organitzar adequadament un servei que, com l’educació escolar,
resulta universal i obligatori. En tot cas, sempre restarà la decisió personal
de cadascú, en funció de les seves creences, interessos i concepcions socials.
El paralꞏlelisme el podríem establir amb la sanitat, on també hi ha el
dret de l’usuari d’escollir metge, però en el sector públic s’assignen zones
d’atenció i facultatius, que en principi s’han d’acceptar, a menys que es
demanin canvis de manera explícita i argumentada. Entrant en el sector
privat, la llibertat s’amplia, sota la condició del degut pagament i capacitat
de recepció dels organismes corresponents. El mateix succeeix en l’àmbit
educatiu: assignació en principi d’una zona dins la qual es pot escollir escola pública, però d’acord amb uns barems de proximitat, germans ja en el
centre, família nombrosa, etc., que modulen la demanda en funció de les
places existents. És clar que la llibertat d’elecció no pot ser ilꞏlimitada en
el sector públic per una simple raó de capacitat, si bé caben certes solucions
puntuals, com l’ampliació dels centres més demanats, la creació de més
escoles en la zona... Però, en tot cas, la possibilitat d’opció no serà mai
igualment possible en poblacions petites que en poblacions grans, com
també passa amb altres serveis públics.
Ara bé, sí pot resultar altament significatiu del nivell de qualitat de
l’ensenyament donat en un centre si és altament demanat, i també al contrari; caldria estudiar seriosament què succeeix en un centre que les famílies no volen escollir per llurs fills. Es dirà que els serveix socials no poden
restar exclusivament en mans de l’oferta i la demanda, però el nivell d’acceptació dels usuaris sempre és un indicador del seu nivell de qualitat, amb
els matisos pertinents, i ningú pot negar el dret a serveis socials de qualitat.
Posats en una situació on hi cap la possibilitat real de poder triar escola, sigui del sector públic, sigui del privat (concertat o no), un primer
factor a considerar en aquesta tria és l’anomenat PEC (Projecte Educatiu
de Centre), que ha de tenir tota escola, sigui pública o privada. En aquest
projecte ha d’estat fixat el model educatiu que es pretén, és a dir, els valors
que es volen fomentar, les fites educatives generals que es volen aconseguir i les estratègies generals per fer-ho possible, així com l’estructura organitzativa i participativa dels diversos estaments implicats. Aquest document convindrà analitzar-lo amb deteniment abans de la corresponent
entrevista amb els responsables del centre, perquè a partir d’ell es podran
fer les preguntes concretes que clarifiquin tots els aspectes a considerar.
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És fàcil constatar que en documents d’aquest tipus gairebé sempre
s’utilitza un llenguatge altisonant, de grans declaracions, que són comuns
arreu. L’important són els detalls de com s’aconsegueixen les fites proposades. Posem un exemple. Segurament es parlarà d’equitat, d’atendre a
cada alumne segons les seves necessitats. La qüestió important és conèixer
com s’aconsegueix aquesta equitat, què es fa amb els alumnes que tenen
dificultats, com es poden assolir aquells aprenentatges importants que no
han estat assolits en el moment inicialment previst, com s’ajuda a l’alumne
que ha passat un període de crisi (malaltia, problemes emocionals...). I
també com s’atenen els alumnes que aprenen bé i ràpidament, que necessiten ser motivats perquè puguin materialitzar els seus interessos i desitgin
anar a l’escola.
En la necessària entrevista amb els responsables de l’escola, caldrà
visitar les instalꞏlacions, si bé no cal deixar-se enlluernar massa per elles;
moltes vegades és més important l’ús que se’n fa que la instalꞏlació mateixa, però ja diuen quelcom: espais d’estudi, de laboratori, de lleure, etc.,
han de mostrar la seva vinculació amb el projecte educatiu del centre. Esbrinar l’ús real que se’n fa de les instalꞏlacions preguntant a alumnes i famílies del centre en qüestió serà de gran ajut per fer-se una idea exacta del
tema. Aquesta informació d’altres famílies, si s’ilꞏlustren amb dades concretes, sens dubte serà molt valuosa.
Entre la informació fonamental hi ha la metodologia general que
s’apliqui en el centre, metodologia que abasta els recursos a emprar, el sistema de treball individual i de grup, les activitats extraescolars, el paper
dels deures escolars, el seguiment dels aprenentatges dels alumnes (avaluacions), etc. Els resultats obtinguts per l’escola en les proves d’avaluació
externa, per exemple les realitzades pel Departament d’Educació, per
l’OCDE en el Programa PISA, o en les proves de selectivitat universitària,
proporcionaran una informació objectiva del nivell aconseguit per l’escola
o institut, més que les qualificacions atorgades directament pels docents
del centre. Fer-se amb exemples de les activitats d’avaluació que s’apliquen en les diverses assignatures, donarà més informació sobre la metodologia realment desenvolupada que les declaracions formals dels papers informatius, perquè allò que es demana en las activitats objecte d’avaluació
és allò que s’espera que els alumnes aprenguin.
Als pares –i també al avis– els ha d’interessar conèixer els canals de
participació de la família en l’escola, i com es fa realitat aquesta participació.
No es tracta d’envair l’àmbit d’actuació que correspon a cada estament,
11

però, sens dubte, una escola compromesa amb les famílies i l’entorn és una
escola que prepara per a viure en democràcia, una de les finalitats i justificació de l’escolaritat obligatòria. Cal recordar que el grau de participació i
d’implicació de les famílies en el centre escolar és un dels factors de qualitat de l’ensenyament que posen de relleu els organismes internacionals.
Dins d’aquestes relacions família-escola destaquen els canals de comunicació que s’estableixin entre ambdues parts. La informació ha de ser fluida
i permanent.
Per raons obvies, un altre element bàsic a considerar és el tractament
de les llengües en l’escola, tant les llengües oficials com les estrangeres,
car el domini lingüístic és avui un dels factors més condicionants del futur
personal, sigui per continuar estudiant, sigui per inserir-se aviat en el món
laboral. El projecte lingüístic que tot centre ha de tenir determinat també
es presenta avui com un factor clau de la seva qualitat.
Sens dubte, resulta altament significatiu de la qualitat general d’un
centre escolar l’ambient general que s’hi respiri, tant a les aules com per
tot el conjunt institucional. Una manifestació expressa d’aquest ambient el
constitueix el desig que tinguin els alumnes per anar-hi, així com el grau
de confiança que tinguin les famílies al respecte. Per això, resulta convenient copsar aquest ambient amb els qui són ja usuaris del centre i els qui
n’hagin estat. Potser no cal esperar unanimitat total de criteris, però la tendència general és fàcil d’advertir, més si va acompanyada d’exemplificacions concretes. Quan uns pares recomanen una escola o no la recomanen,
ja es diu molt sobre ella.
Tota escola, com tota institució social, té punts forts i punts febles,
però si realment es pot escollir, val la pena conèixer-los abans de prendre
una decisió que, com s’ha dit, resulta força important en la vida dels alumnes i les seves famílies. Si no es pot escollir, conèixer aquests mateixos
punts ha de servir per cercar la millora mitjançant el compromís i l’esforç
de tots els implicats.
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PEDAGOGIA I POLÍTICA
La nostra democràcia té les seves arrels en la societat grega clàssica,
malgrat que aquella es mantenia sobre una base d’esclaus i sota el govern
de la minoria propietària i culta. En aquella societat, Aristòtil va definir
l’home com un “animal polític”; és a dir, el concepte d’home en la seva
plenitud era el d’un ciutadà de la polis, de la ciutat-estat on vivia. Molts
segles després, en la revolució francesa, es va començar a parlar del ciutadà
d’un país-estat, i es demanà a l’escola que preparés les següents generacions
per exercir aquesta ciutadania; així és com es generalitza l’educació escolar i es fa obligatòria. Educar a l’escola equival a fer ciutadans que puguin
exercir plenament els seus drets i deures en el país o territori on viuen. La
Pedagogia escolar, per tant, està al servei de la Política, en aquest sentit
ampli del terme.
La vinculació entre Pedagogia i Política és tant estreta que els dos termes es poden associar en ordre invers, com va fer Campalans1, afirmant
que «la Política vol dir Pedagogia», per fer referència a la necessitat de
fomentar i estendre les idees polítiques (en el seu cas socialistes) mitjançant el convenciment, l’argumentació, i no per la força.
El poder polític, conscient de la transcendència que pot tenir l’escola
en el pensament i en l’ús de la llibertat de les persones, sempre ha volgut
influir en el sistema educatiu. Però quan es tracta de la política partidista,
que busca la instalꞏlació generalitzada d’una determinada opció, es podria
considerar que la seva incidència directa és inversament proporcional al
grau de democràcia que el poder polític practica. Tenim els exemples dels
governs feixistes o comunistes per advertir aquesta incidència sobre els
respectius sistemes educatius, cercant clarament l’adoctrinament vers la
perpetuació de les idees del poder.
Naturalment, hi ha diversos nivells d’intervenció del poder polític sobre el sistema educatiu, sense que això signifiqui que la millor opció sigui
la manca absoluta d’intervenció. Aquesta manca absoluta és la que proclamen les classes poderoses i benestants, perquè així monopolitzen els beneficis de l’educació. No estranyarà, per exemple, que el règim del dictador
Pinochet deixés el sistema educatiu a les mateixes lleis del mercat que regeixen en l’economia ultra-liberal. La renuncia a una intervenció dels poders públics sobre el sistema educatiu suposa la instauració i consolidació
1

Campalans, R. (1996). Pedagogia vol dir política. Fundació Rafael Campalans.
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de les desigualtats existents en la mateixa societat. La qüestió clau resideix
en determinar quin ha de ser el grau d’incidència dels poders públics sobre
l’escola, sobre el sistema educatiu, sense arribar a atemptar contra el pluralisme d’una societat democràtica, ni contra els drets de les famílies i la
llibertat dels implicats.
Des del moment que l’escolarització es fa obligatòria, els poders polítics assumeixen la responsabilitat de fer-la possible i, des del moment que
aquesta obligatorietat es justifica per la necessitat de formar per a ser ciutadans, l’escolarització ha de garantir aquesta formació per a tothom. L’escolarització es converteix així en un deure alhora que en un dret. I això no
s’aconsegueix renunciant a la intervenció dels poders públics de manera
activa. Dir poders públics no equival a dir exclusivament el poder de l’estat. Perquè la ciutadania té diferents nivells de materialització, des del local
al territorial, estatal, supraestatal...; per tant, tots aquests nivells han de tenir la seva incidència sobre el sistema responsable de formar ciutadans. El
poder polític no pot ser merament subsidiari respecte al sistema educatiu
escolar, com voldrien els privilegiats i com de fet va ser en tems del franquisme.
El grau d’intervenció dels poders públics sobre el sistema educatiu
dependrà de la concepció que en tenen de l’organització social, del concepte de democràcia que defensen, de com conceben el paper de la ciutadania en la societat. Són clares les diferències entre un estat autoritari i un
plenament democràtic, entre un estat centralitzat i un descentralitzat, entre
un poder local d’àmplies atribucions i un altre gairebé inexistent.
Certament, el perill de l’adoctrinament pot aparèixer en qualsevol nivell, entenent per tal la imposició als alumnes d’idees i conceptes partidistes, presentant-les com les úniques vàlides, com indiscutibles. Adoctrinament que es pot pretendre des del poder polític, mitjançant normativa i
directrius, però que també pot sorgir a les mateixes aules, sense que sigui
fomentat des de l’administració.
Si ara girem la mirada vers el nostre país, vers Catalunya, sabem que
en els darrers anys, per part de partits polítics estatals i per autoritats ministerials, el nostre sistema educatiu s’ha vist acusat de ser adoctrinador.
Aquesta acusació al sistema educatiu català de ser adoctrinador nacional i
d’infondre l’odi a Espanya, no mereix comentaris entre gent mitjanament
intelꞏligent i que conegui el nostre tarannà cultural i els nostres docents.
Amb un simple detall en pot haver prou per ilꞏlustrar l’actuació general del
nostre sistema educatiu en aquest terreny: podríem preguntar en quantes
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escoles s’ensenya la lletra del nostre himne oficial (el de l’Estatut que es
diu vigent), i es canta a la mateixa escola. Ben segur que si els nostres
alumnes l’han aprés ho han fet majoritàriament al carrer, en las manifestacions socials. No cal afegir res més.
La qüestió que ara se’ls planteja a les nostres escoles i docents és si
han de preparar els seus alumnes per a ser futurs ciutadans o futurs súbdits.
Això en mig d’un ambient general enrarit pels esdeveniments polítics que
ens ha tocat viure en els darrers temps. Perquè no es pot preparar per ser
ciutadà conscient si no es coneix la realitat i no es pren posició personal
reflexionada.
Es pot comprendre el temor que tinguin alguns docents a obrir els temes candents d’actualitat en el nostre país. Però aquesta és una funció ineludible a la professió, en la mateixa mesura que l’escolarització és obligatòria i es pretén la formació en ciutadania, com es comentava abans. Ser
educador professional, ser docent, comporta haver d’afrontar situacions incòmodes a vegades, però l’alternativa de deixar als alumnes sense eines
argumentals en uns temps on s’imposa l’eslògan simplista, les mitges veritats i les mentires reiterades, suposa renunciar a la mateixa deontologia
professional, que busca el bé dels educands. Fer-ho de manera adequada,
sense adoctrinar, fomentant sempre la reflexió personal, és mostra de professionalitat en els docents. I també un deure dels pares i mares en tant que
educadors.
La Pedagogia, com la Política, és per naturalesa intervenció. No es pot
educar sense intervenir en la vida natural i social. La persona educada és
la que sap posicionar-se de manera reflexiva sobre els corrents, les modes,
els esdeveniments quotidians. Això demana informació, reflexió i pràctica.
Per tant, cal que els educadors –pares, docents, tutors...– no renunciïn mai
a tractar els temes front dels quals cal prendre posició des de la perspectiva
dels valors en una societat democràtica. El populisme, la demagògia, es
desenvolupa en la ignorància.
Quan no s’intervé en l’àmbit educatiu, el vuit sempre l’omple algú. Es
posa l’exemple que si un educador no intervé quan dos es barallen, de fet,
resulta que envia el missatge que està a favor de resoldre els conflictes
mitjançant la violència, i a més està a favor del més fort en els conflictes.
Aquesta manca d’intervenció és la que lamentava un professor de Màlaga,
al saber que uns exalumnes seus havien votat un partit d’extrema dreta en
les eleccions andaluses del 2018, penedint-se de no haver estat més actiu
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en la condemna dels plantejaments feixistes que estan proliferant arreu. I
és que front la injustícia, la discriminació, la repressió, no hi cap el silenci.
Com ja s’ha dit, no es tracta d’oposar la inhibició a l’adoctrinament,
perquè la intervenció educativa ha de ser sempre raonada, proporcionant
eines per a la reflexió personal, que permeti analitzar els plantejaments aliens
i debatre’ls mitjançant arguments que tinguin com a referència els valors
de veritat, justícia, solidaritat, cooperació... En cas contrari, és fàcil que la
demagògia s’imposi.
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