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Me sumo con esta entrada a la campaña cuál es el propósito de 

la Educación escribiendo mis  #500 palabras. 

Quiero una Escuela en la que los alumnos sean los protagonistas máximos del proceso 

educativo y en la que y aprendan a ser  personas críticas, libres, independientes, 

capaces de definir sus sueños. Una escuela que les haga ser felices. Si nacemos para 

ser felices, no hace falta que nadie nos recuerde lo contrario. Creo en la Escuela en la 

que trabajan todos y aprenden todos de todos, sin exclusiones, sin segregación. 

Creo en la Escuela que ayuda a que cada persona encuentre lo mejor que tiene dentro 

de sí misma; todas las personas tenemos un diamante en bruto que debemos tallar 

para que brille de forma gloriosa. Para ello se deben respetar las diferencias, los 

intereses diversos, las capacidades distintas, los ritmos distintos… si todos somos 

diferentes, la Escuela no puede ser igual para todos. La diversidad enriquece, la 

uniformidad empobrece. Creo en la Escuela que educa en las emociones. Creo en la 

Escuela que enseña en el arte, el disfrute, el silencio, el sosiego, el placer… 

Creo en una Escuela con profesores inconformistas, luchadores, profesionales, 

ansiosos de cambiar el mundo, de buscar el infinito y más allá. Es tan importante la 

Escuela que no puede dejarse en manos de políticos o burócratas; la Educación, 

principalmente, es una responsabilidad colectiva, en la que alumnos, profesores y 

familias tenemos que remar en una misma dirección. Creo en el fomento de la 

creatividad, el respeto a formas de pensar distintas, el salirse de la norma… en ser un 

cisne negro. 
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La Escuela no puede estar de espaldas a los avances tecnológicos del S.XXI como las 

sociedad no está de espaldas a los mismos. Creo en la Escuela abierta al mundo y en el 

mundo dentro de la Escuela. 

Creo firmemente en la Educación como la llave del futuro de nuestros hijos; un futuro 

que nadie sabe cómo será. Sólo podemos ayudarles a que aprendan a navegar en 

aguas turbulentas, sin rumbos fijo pero con el timón firme y seguro, adaptándose a las 

corrientes, a las tormentas. 

Creo se aprende en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier persona… 

creo en la Escuela que se enriquece de esos aprendizajes, los complementa pero no 

tiene el monopolio del saber. Creo que se aprende haciendo y experimentando por 

encima de todo. La Escuela evalúa los errores de sus alumnos pero debería valorar sus 

progresos. No creo en los exámenes, ni en los libros de texto, ni en el control férreo de 

los profesores con las calificaciones. 

Creo que los profesores aprendemos evaluando nuestras prácticas. No creo en los 

burócratas que fiscalicen nuestra práctica sin aportar nada más que control. Creo que 

la administración educativa debe estar supeditada a las necesidades de los centros, 

volcando su esfuerzo en apoyarlos. 

Creo que es tiempo de una nueva Escuela. Creo que es tiempo de cambio. La vieja 

Escuela ya no nos sirve. 

¿Por qué no te unes al movimiento Purposed/ES? 

Extret d’ http://victorcuevas.es/educadores21/archives/1334  
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El president del Govern espanyol, amic de màgies i malabarismes dialèctics, va quedar 

ben descansat, arran el recent "Debat sobre l'estat de la Nació", quan, entre un munt 

de propostes mirífiques i redemptores, va deixar anar la més sorprenent de totes: la 

nació superarà tots els maldecaps que l'aclaparen quan les criatures disposin, a 

l'escola, d'un ordinador per barba. Observo que a la tan civilitzada Finlàndia, número u 

habitualment en totes les enquestes de qualitat de l'ensenyança, disposen de dos 

ordinadors per aula: amb tota probabilitat, un per al professor i un altre per al bidell-

assistent. Deuen haver arribat a la conclusió que amb això ja n'hi ha prou, i han 

continuat ensenyant a les criatures amb el mètode que sempre s'havia fet servir, des 

d'Egipte, Grècia i Roma, val a dir, amb l'eloqüència del professor, una pissarra i un tros 

de guix a la mà. L'argument en favor de la "informatització" dels estudis de primària i 

secundària resideix, probablement, en el fet que l'educació -paraula en certa manera 

impositiva per definició etimològica- no està renyida amb el divertissement (Pascal), i 

que és millor dictat aquell que diu que cal "ensenyar tot delectant"(Horaci, Tirso) que 

aquell altre, típicament espanyol, que deia: "la letra con sangre entra". Això no cal ni 

discutir-ho.  

 

Ara bé: ¿quin ha estat el fenomen en virtut del qual els nois i noies de primària, 

secundària i terciària s'avorreixen mortalment a les classes magistrals, i desconnecten -

mai tan ben dit- de les lliçons d'un mestre per encantar-se mirant per la finestra o 

comptar les bigues de la classe? La resposta a aquesta qüestió també es troba fora de 

tot dubte: l'accés quasi universal a les noves tecnologies -sota el format del telèfon 

mòbil, l'iPod, els auriculars, la pantalla de l'ordinador, Internet, etcètera- ha estat el 

veritable i quasi únic culpable que, avui dia, resulti una tasca gairebé utòpica pretendre 

ensenyar res de res a una criatura, i menys encara a un adolescent. Disposar de tots 

aquests mitjans tan seductors i tan eficaços ha portat diverses, ja, generacions de nois i 

noies a tancar-se en banda davant qualsevol fenomen que no es presenti als seus 

sentits com una cosa senzillament im-mediata, és a dir, que no reclami la participació 

mediatitzada de l'anàlisi, de la consciència o el parsimoniós estudi. Uns estris que 



sempre -amb una mica de raó, ben cert- d'una gran eficàcia comunicativa, han acabat 

dibuixant una vasta xarxa d'entreteniment i diversió fora de la qual tot el que no s'hi 

adeqüi és bandejat solemnement i radicalment. Uns quants anys més i no caldrà ni tan 

sols suposar aquesta mena de radical oposició: la civilització de les gratificants noves 

tecnologies haurà devorat fins i tot la legitimitat i la possibilitat de fer passar qualsevol 

tipus d'informació -més encara de formació- per un canal que no sigui el d'aquests 

aparells sofisticats, ximples per ells mateixos, inútils sense una base crítica i pre-

tecnològica. Aquest és el fet: les noves tecnologies són les responsables que les 

persones joves considerin d'una altra galàxia tota transmissió de coneixements que no 

s'ajusti al barem de la tècnica i, essencialment, com s'ha dit, de la seva gratificant 

immediatesa.  

 

No cal haver estudiat pedagogia -més ben dit: cal no haver-ne estudiat- per adonar-se 

que si els ordinadors són un dels emblemes d'aquesta impossibilitat absoluta de la 

gent jove d'aprendre coses per una via mediatitzada, llavors és millor que no n'hi hagi 

cap ni un dins d'una aula: perquè no parlem de "con-ducació", sinó d"'ex-ducació", que 

vol dir treure una persona de les vies del divertiment o la bruta naturalesa per guiar-la 

forçosament cap a la vida més complexa del coneixement. 

 

La batalla, segurament, està perduda; i amb ella està perduda, possiblement per uns 

quants segles, l'educació a les terres de ponent. Llevant encara ens donarà, en aquest 

sentit, alguna notícia confortable. Per això resulta agradable rellegir els textos d'uns 

quants humanistes sobre la gran qüestió en l'evolució de tota societat i la construcció 

d'un bon regiment de la cosa pública. Així el nostre Lluís Vives, al llibre tercer de Les 

disciplines: "Allò primer que aprèn un home és a parlar, cosa que brolla, com una font, 

directament de la ment i la raó"; o bé, al mateix lloc: "La llengua és el sagrari de 

l'erudició i com un rebost ben abastit de tot el que s'hi ha de guardar i tot el que se 

n'ha de treure" (subratllem: el rebost és la llengua, no l'ordinador). També Erasme, en 

el famós Pla d'Estudis editat el 1529 a Basilea: "A primer cop d'ull sembla que el 

coneixement és doble: de les coses i de les paraules. El primer és el de les paraules; 



però el més important és el de les coses. Uns quants, emperò, mentre a cuita-corrents 

s'afanyen a conèixer les coses, descuren l'amaniment i la policia de les paraules ... 

 

Com sia que les coses només es coneixen pels signes dels mots, qui desconeix l'eficàcia 

del llenguatge camina a cegues, a cada passa, en el judici de les coses, i per força patirà 

deliris i al·lucinacions". L'ús de les noves tecnologies en l'ensenyament" ens aboca, i ja 

es veurà, a un descomunal deliri del comú.  

Extret d’ http://firgoa.usc.es/drupal/node/42916 

 


