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PER QUÈ AL TEU FILL
NO LI AGRADA ANAR
AL COLLEGI 

studiar no és gravar en la memòria les impressions d’un
llibre. Estudiar és entendre el que llegeixes o escoltes. A
través de l’observació ens arriba el coneixement i si ets ca-
paç de treure-li partit al que vas aprendre aplicant-ho, tro-

baràs la raó de ser de l’estudi. Recuperar aquesta definició inspiraria al
renaixement cap a una autèntica reforma. Molts sabem que aquest és
un dels principals problemes que tenim en l’educació. Ens atipem de
pàgines senceres de text, per què? Per aprovar un examen, i què he
après? Per a què m’ha servit?

Hem de donar a l’educació una manera d’estudiar científica; és a
dir, estudiar i veure la realitat. Llegir i aplicar, estudiar i practicar, estu-
diar i practicar... Això és el que fan persones despertes i capaces, segu-
res a l’hora d’agafar un treball sense causar danys, i emprenedors ca-
paços de crear un negoci exitós. Hi ha persones que són veritables es-
ponges humanes, que absorbeixen informació que roman en la seva
ment com una massa sense digerir, que dóna l’aparença de «saviesa»
però que produeix resultats pobres. Aquesta informació acumulada és
inútil perquè no es va ensenyar a aplicar-la als assumptes quotidians.
Les esponges humanes ho coneixen tot en teoria, però els falta l’apli-
cació. S’empapen en informació sense obtenir cap coneixement. Per
no ser esponges hem de saber estudiar. Aprendre com aprendre segu-
int una metodologia d’estudi coherent hauria de ser la primera assig-
natura de l’estudiant. És la columna vertebral de tot estudi reeixit, on
hi ha «la somiada qualitat educativa». La manera NO és aprendre a
subratllar o fer esquemes; és abans, està en aprendre a llegir i enten-
dre-ho.

L’ús del diccionari és fonamental, és estrany trobar un estudiant
que el faci servir per poder comprendre una paraula. La majoria dels

estudiants em responen que
l’última vegada que van utilitzar
un diccionari va ser fa tres o
quatre anys. Això és una barba-
ritat. El diccionari és una eina
vital, com el martell per al fus-
ter. Cada vegada que obres un
llibre has de tenir i usar el dic-
cionari en tot moment. Apren-

dre a manejar un diccionari senzill i les paraules és una tècnica inte-
ressant. Mostrar la informació que llegim evita que un s’avorreixi.
D’altra banda, no podem posar a tots per igual en el mateix calaix; cal
respectar el nivell de dificultat que té cada estudiant i es pot fer amb
un mestre realment format. I, finalment, fer l’estudi alguna cosa indi-
vidual és una realitat necessària i possible.

El mateix Ministeri ha de ser autocrític si vol reduir el fracàs i l’aban-
donament escolar. Una de les coses que li donaria oxigen és deixar de
monopolitzar i permetre a cada família triar el mètode que consideri
millor per al seu fill. Tant els que tenim la vocació per ensenyar com
els pares, i sobretot els joves, no podem esperar que el Ministeri des-
perti i trobi la reforma màgica usant mentre als nostres fills com a «co-
nillets d’índies». Com l’última reforma, de tornar a implantar la revàli-
da per ESO i Batxillerat. Anem a veure, si no se sap estudiar, tampoc
formar el docent, amb un fracàs escolar elevadíssim, amb un alumnat
cada vegada més nombrós que no vol anar a classe; el Ministeri no és
cap autoritat vàlida per prendre cap mesura.

Ja són . famílies a Espanya que no porten els seus fills a l’escola.
Als Estats Units, com en la majoria dels països europeus menys Espa-
nya, reconeixen el dret a l’escolarització a casa. Aquesta obertura tor-
naria prestigi democràtic al Ministeri i, per tant, a tots els pobles, que
el que volen és, sobretot, que el seu fill sigui feliç i capaç.

Les paraules ens comuniquen idees. Si aquestes no es comprenen
creen llacunes, estupidesa, lentitud, incapacitat, atur, delinqüència,
drogoaddicció, etc., tot això es conrea a les escoles. Darrere de la igno-
rància trobem centenars de paraules que no es van entendre i la triste-
sa d’acudir obligats a classe al dia següent sense haver entès l’anterior,
a rebre un nou tema. Això és autoritarisme. Això hipnotitza, ensenya a
memoritzar i a no pensar per un mateixos. De  estudiants que ini-
cien la Primària,  acaben la carrera somiada i només  prosperen en
la seva professió. Per cert, la professió amb més baixes laborals, amb
un , és la de mestre.
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«Tant els que tenim la vocació
per ensenyar com els pares, i
sobretot els joves, no podem
esperar que el Ministeri desperti
i trobi la reforma màgica»

ESCRIPTOR I EDUCADOR

Rogelio López Garrido

L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI)
de Girona participa des del  en
un projecte europeu Erasmus+
KA anomenat Speaking for your-
self, en el qual treballa amb altres
institucions europees per ajudar
l’alumnat a millorar la seva auto-
nomia a l’hora d’expressar-se oral-
ment en un idioma.

En aquest programa hi partici-
pen cinc centres més: l’Escola Ofi-
cial d’Idiomes de Roquetas de
Mar (Almeria), Het Perspectief i
Stedelijk CVO Encora (ambdós
de Bèlgica), Järfälla Lärcentrum
(Suècia) i Miðstöð símenntunar á
Suðurnesjum (Islàndia).

Tres anys de col·laboració
Al llarg dels tres anys que dura el
projecte, els socis europeus tre-
ballen junts, majoritàriament amb
l’ajuda de les noves tecnologies via
reunions virtuals i correus elec-
trònics. Però també tenen la pos-
sibilitat de mantenir reunions
transnacionals presencials. La pri-
mera trobada es va dur a terme a
Almeria, la segona a Anvers i la ter-
cera a Girona. La coordinadora Pe-
dagògica i dels projectes Eras-
mus+ KA de l’EOI Girona, San-
draDiaz de Alda Sans, ha explicat
que del  al  d’octubre els equi-
ps de treballs dels diferents socis
europeus «van gaudir de la rique-
sa històrica de la ciutat i de l’ama-
bilitat de la seva gent». La darrera
trobada està prevista per a l’abril de

, a Islàndia.
Ella mateixa va informar que en

en el marc d’aquest projecte s’han
creat eines i material dirigit al pro-
fessorat perquè «puguin apoderar
als seus alumnes a millorar la seva
expressió oral de manera autòno-
ma». Tot això estarà disponible
en una caixa d’eines digital que in-
clourà, entre altres, tècniques de
«coaching», activitats motivadores
per treballar diferents aspectes de
l’expressió oral i material de suport
per al professor. Aquest material es
difondrà a través del web del pro-
jecte, que estarà actiu a partir del
juliol del . Els seus responsa-
bles «confien que tingui un im-
pacte important entre els alumnes
i professors», va apuntar Sandra
Díaz de Alda; que va afegir que

també «es farà extensiu a tota la co-
munitat educativa i a altres insti-
tucions educatives locals, nacio-
nals i internacionals».

La coordinadora pedagògica
dels Erasmus+ KA a l’EOI va res-
saltar que «aquests tipus d’inicia-
tives afavoreixen el treball col·la-
boratiu entre institucions euro-
pees; és a dir, aprenem maneres di-
ferents de treballar i coneixem al-
tres tipus d’organització i de ges-
tió de centres». Finalment, va des-
tacar que aquest tipus de projec-
tes «ens serveixen per donar a co-
nèixer les Escoles Oficial d’Idiomes
(EOI), centres públics dedicats a la
docència i certificació d’idiomes, a
Europa, ja que aquest  tipus de
centre només existeix a l’Estat es-
panyol».
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L’EOI de Girona participa en
un pla europeu per millorar
l’expressió oral de l’alumnat

L’escola desenvolupa un projecte Erasmus+ KA2, de tres anys de
durada, al costat d’institucions d’Espanya, Bèlgica, Suècia i Islàndia
�

Participants en la trobada a l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona.

EOI

ANNA COLL

L'olímpic Ilias Fifa, de la secció d'atletisme del Barça, va visitar l'institut Montsoriu d'Arbúcies, el 26 d'octubre, amb
el seu entrenador, Rafael Caro, per oferir una xerrada a l’alumnat d'ESO. L’esportista va explicar la seva experiència
des de que va arribar a la península amagat sota un camió fins que ha aconseguit ser campió de Catalunya, Espanya i
Europa (Amsterdam, 2016) en la modalitat de 5.000 metres. Fifa (assegut al centre de la imatge, a primera fila) va dir
als estudiants que a la vida hi ha tres coses importants: la família, els estudis i l'esport per mantenir una bona salut.
La xerrada va ser organitzada pel Departament d’Educació Física, gràcies al professor i exatleta Joan Antoni Balsera. 

�

El campió d’Europa de 5.000 metres visita el Montsoriu d’Arbúcies
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