
L·EDUCACIO EN EL §EU CONTEXT AUTENTIC

Moltes vegades la gent paria d'educaci6 confonent aquest terme arnb
el d'ensenyamenl. La gent porta els nens ales escoles perque aprenguin i perque
siquin educats.

Malauradament, l'educaci6 cornpren els aprenentatges de la ciencla pura i de
la ciencia aplicada; i, sobretot, de la ciencia de viure i conviure. I aixo tot aixo tan

complex, I'escola no pot ter-ho, entre altres coses perque els ensenyants, com tots e'ls
assalariats, tenen un horari laboral. Llavors, la contlnuitat dels bons exemples de
conducta que ells directament 0 indirectament hagin pogut beslturnar a I'escola, ha de
venir completada per I'exemple de casa i del carrer, Per tant, en l'educaci6, -volem
dir en la bona educaci6--- haura d'intervenir-hi tant I'escola com la familia, com la
societat tota.

Una visio d,e l'educaclo es necessana a nivell de societal. No ens hem posat
d'acord en les dimensions de l'autoritat a I'escola ni de I'autoritat a casa. No sabem,
per altra banda, els limits de la manifestaci6 afectuosa envers I'infant fins on poden
arribar. Anern a cequas, parlant vagament de drets de I'infant, parlant de dernocra
cia, de consensuaci6, de respecte. Unes vegades I'infanf, el jove, es desinteressa
del missatge educatiu, 0 no n'enten les premisses: d'altres, s'hi rebel·la. Eis esloqans
mes revolucionaris fan presa en ell, i repeteix consignes llibertaries que s6n, quan
hom les medita, pel cap baix, ridicules..

Nemes un estorc continuat i coordinat a nivell social i fins i tot politic -aten
CIO, legisladors- pot fer-nos tornar a una societat convincent, ordenada, ben tra
vada. Una societat on cadascu sapiqa que te, d'enirada, un 1I0c; pero que pot can

viar-lo per un de miller si en fa merits, no pas si ell vol, simplemenl.

Hi ha indisciplina, "no hi ha ganes d'obeir, I'autoritat fins i tot entesa en el seu

sentit rnes lax, es menystinguda, i unes mentalitats tend res, unes voluntats f·acilment
dominables, s6n sotmeses a manipulacions interessadissimes, sense que els fami
liars 0 l'escola ho puguin evitar.

Enguany que es l'any internacional del nen, fem-nos el proposit de retornar
I'infant a una estera d'educaci6 que, simplement, vulgui dir, bona educacle, On el

respecte pels altres i la Ilibertat personal estinguin cornpensats, Or! I'autoritat de la
familia i de I'escola sigui racionalment acceptada, on els estorcos dels grans vagin
destinats a contribuir a la formaci6 del caracter d'aquests ciutadans que ens han
de succeir.

Es una desafiament que les eleccions generals i les municipals han de recollir
per ales comunitats de ciutadans de tot l'Estat i de cada ciutat, vila i poble.
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