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Pregunta de resposta incerta amarada de la nebulosa 
d’informacions que acompanyen el nostre dia a dia. Però 
hi ha quelcom de molt rellevant: caldrà des de la comu-
nitat fer pinya, i això ens reclama a tots cadascú des de 
rols diferents i aquí la gestió del currículum ocult, la part 
implícita però no explícita, és cabdal.

Ens caldran lideratges dels que busquen la implicació 
màxima de totes les parts, dels que acompanyen enfront 
dels que imposen, dels que tenen com a objectiu el crei-
xement de les persones enfront de la burocràcia incre-
mentada. I és clar que, per a tot plegat, les direccions dels 
centres són cabdals.

I quines direccions tenim? A mitjan dècada dels 90 es 
va iniciar la formació de directors en forma de postgrau. 
L’adquisició de tècniques i habilitats en la gestió peda-
gògica era cabdal, al contrari del que es fa en l’actuali-
tat, en què una gran part del programa es basa en temes 
eminentment burocràtics i normatius. La conseqüència 
directa és que tenim unes direccions molt atentes a les 
programacions, a les memòries, a les comunicacions, però 
massa sovint no els queda temps per dedicar als protago-
nistes més importants del fet educatiu: les persones, la 
comunitat.

En aquests temps complicats assumir que per formar 

una persona fa falta tota una tribu és quelcom important 
i imprescindible. Recordem les propostes del Francesco 
Tonucci, que inspiren unes ciutats, uns pobles, al servei 
de la formació de les persones, i ja estan sorgint exemples 
de municipis que en aquesta situació viscuda han ofert 
multitud de serveis a la comunitat educativa (alumnes, 
famílies i docents). Aquesta és la via: tots plegats fent 
pinya entorn dels qui estan en procés de formació. Però 
això no serà possible si no revisem els lideratges pedagò-
gics que tenim als centres. Cal obrir la ment, cal fer un 
pas més enllà de la burocràcia i pensar en la democràcia 
real com a sistema organitzatiu, on s’ajuda i es potencia 
el creixement de totes les parts 

He conegut directors i equips directius autèntica-
ment implicats en el creixement de la comunitat i dels 
seus membres, amb la ferma voluntat de crear comuni-
tat compromesa en el servei a les persones. Darrerament, 
però, és al contrari en alguns centres: com més interins 
que depenen d’un informe que farà la direcció, millor; o 
com abans marxin els que tenen certa edat, més interins 
podran venir... Així no es fa comunitat. Cal gent compro-
mesa amb el centre i l’entorn i, per això, són necessaris 
equips professionals arrelats a l’entorn i amb vocació de 
fer-hi un servei perllongat en el temps que aporti solide-
sa en els equips.

Per fer una vila dels infants o una ciutat educadora, 
amb totes les limitacions que es poden posar a les pro-
postes que el professor Tonucci ens feia en uns seminaris 
aquest mes –moltes d’elles més actuals que mai–, cal com-
prometre’s i obrir la ment i donar la mà al creixement de 
les persones. No ens podem quedar enganxats en visions 
limitades al m’agrada o no m’agrada. Sovint aprendrem i 
creixerem més amb qui no ens aprova tot el que fem.

Estem acabant un curs que no s’hauria de tancar for-
malment fins al setembre i l’inici dels curs hauria de ser 
des del tancament de l’anterior, oferint un espai de retro-
bament als qui per exemple deixen el centre o un cicle. 
Aquesta proposta sé que possiblement xoca frontalment 
contra les moltes prevencions que tenen les direccions al 
damunt i que possiblement deriven de muntanyes de nor-
matives, recomanacions i disposicions que donen segure-
tat legal, però no creixement pedagògic.

És clar que estem en un final de curs ple de neguits, ja 
que per una banda sembla que ja podem anar al bar i aviat 
fer vida quasi normal, però per l’altra els condicionants a 
què s’han vit sotmeses les direccions per gestionar l’accés 
al centre són per escriure’n un llibre. I és que gestionar la 
incertesa no és fàcil, però tal vegada caldria en aquestes 
situacions escoltar més la ciència i, a partir d’aquí, actuar 
comunitàriament: i hem de limitar accés als centres, ja 
que els municipis poden oferir –i alguns ho estan fent– 
espais de retrobada perquè en tot aquest fet del lideratge 
és important la mirada comunitària per damunt de l’es-
tricte normativa. La idea és fer créixer equips amb com-
promís i voluntat de servei comunitari. Per això, cal par-
lar des del nosaltres no des dels egos.
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Mai no havia llegit o sentit en els mit-
jans de comunicació ordinaris, en tan 
poc temps, tantes paraules sobre edu-
cació! D’ençà que algú va començar a 
demanar que s’obrissin les escoles i 
algú altre que es mantinguessin tanca-
des si era un risc sanitari obrir-les, hi 
ha hagut un degoteig d’opinions i con-
traopinions que acaben intoxicant un 
ambient que hauria de ser calmat, per 
pensar i sospesar els passos a seguir 
per fer escola i educació de la bona. 

En aquest anar i venir de textos i 
paraules de tota mena s’han emprat 
expressions que posen de manifest la 
confusió que caracteritza molts discur-
sos relacionats amb l’educació. Aparei-
xen metàfores, sentències, consells, 
categories, reivindicacions o eslògans 
al costat d’idees i conceptes propis de 
la didàctica, la pedagogia, la psicologia 
o altres disciplines de referència si es 
vol edificar un sistema educatiu capaç 
de resistir l’envestida d’una colla de 
xerraires. Potser es té poc present que 
el sistema educatiu hauria de disposar 
de fonaments ètics, morals, polítics i 
estètics i que, segurament, ha de pen-
sar-se per resistir l’atac del SARS-CoV-
2 i els que vinguin darrere, però essen-
cialment per aprendre a viure en una 
societat que entra en col·lapse. 

D’expressions que es fan servir dia 
sí i dia també he triat: “ensenyament 
híbrid”, “escola híbrida”, “educació 
híbrida”. Són emprades i repetides 
sense filar prim, com si ensenyament, 
escola i educació fossin el mateix. De 
la d’ús més freqüent, escola híbrida: 
què és l’important, escola o híbrida? 
Només de posar l’accent en una o altra 
paraula es dissenyarà un sistema edu-
catiu ben diferent. 

Sembla clar que el curs vinent cal-
drà alternar moments de presència 
d’alumnat a l’escola amb altres que 
hauran de seguir propostes educati-
ves des de casa. El Blended Learning 
(BL) o BLearning, que podríem tradu-
ir com a ‘aprenentatge combinat’, no 
és cap novetat didàctica, com no ho és 
l’e-learning, la teleformació, formació 
on line o ensenyament virtual. Però 
no és la tecnologia qui salva l’escola! 
Salvarem l’escola si sabem quins con-
tinguts s’hi treballaran, per a quines 
finalitats, amb quins mètodes de tre-
ball, quin serà el rol del docent i quin 
el de l’alumne, quina relació establirà 
aquest amb els seus iguals, com s’ava-
luarà l’aprenentatge, etc. La qüestió 
no és si la tecnologia converteix l’esco-
la en híbrida, sinó quina és l’essència 
de l’escola.

1 El Vallès 
Oriental no entrarà 
en fase 3 dilluns 
però podria fer-ho 
abans del dia 22

2 La policia de 
Sant Celoni sanci-
ona vuit motoristes 
en un nou control 
d’accés al Montseny

3 Detingut  
un home per passar 
drogues  
des d’una pensió  
de Granollers

4 [VÍDEO] Les  
setmanes de la 
Covid-19 vistes des 
de dins de l’Hospital  
de Granollers

5 Cardedeu 
implanta les mesu-
res per facilitar la 
distància de segure-
tat entre vianants

La qüestió no és  
si la tecnologia 

converteix l’escola en 
híbrida, sinó quina és 
l’essència de l’escola
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