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“En moments difícils, l’educació és la millor 

inversió” 
 

 

“Són moments difícils”,  dit en boca de tots. Pesa cada vegada més en la consciència 

ciutadana que les coses no van bé: l’economia rau en un pou sense fons, els valors 

tradicionals estan en crisi, en el camp educatiu hi ha una gran confusió de lleis, 

d’articles i normes noves, metodologies, estils, projectes,... 

Fa temps que polítics, sociòlegs i demés especialistes  busquen  la solució a aquests 

problemes però, de fet, anem arribant a la conclusió que no hi ha cap mètode que 

garanteixi l’èxit. Potser estem massa pendents de les experiències externes i no creem 

el nostre propi discurs, mètode o relat la qual cosa no permet adonar-nos i aprendre 

dels nostres propis errors.   

No és cap garantia que copiar el sistema Finlandès (un dels millors en resultats en les 

proves PISA) funcioni doncs la mateixa societat i la consciència del país són radicalment 

diferents. Tampoc és cap garantia que la inversió econòmica impliqui qualitat, ni tan sols 

tenir un baix nombre d’alumnes per aula ho és Hem pogut veure experiències de centres 

amb pocs recursos econòmics i molts alumnes per aula que aconsegueixen grans èxits 

acadèmics.   

L’escola d’alguna manera sempre està en crisi. Sempre hi ha hagut i haurà metodologies 

contraposades, sistemes de fer diferents i formes alternatives de tractar els 

aprenentatges. 

Així doncs, què ens cal fer a nivell educatiu? Com ens cal afrontar la dura situació de 

crisi general? 

Com a centre, nosaltres tenim molt clar que les dificultats són reptes i grans 

possibilitats de millora. Creiem que la millor manera d’afrontar el futur de la nostra 

comarca i del nostre país és formant una generació de joves ben preparats, 

emprenedors, capaços de desenvolupar noves professions, que tinguin clares les seves 

fites i  que es moguin per la il·lusió i el positivisme. En definitiva fer de cadascun d’ells 

un triomfador en la seva àrea. 

Els nostres alumnes hauran de competir amb nois i noies a nivell internacional per 

aconseguir un lloc de treball i per això han d’estar ben preparats. Cal que siguin forts 

com a persones, amb una fermesa interna que els permeti tirar endavant, malgrat les 

dificultats que es puguin trobar. 

Pensem que, més que mai, invertir en educació és el millor que podem fer per les 

generacions futures per tal de garantir un demà més estable i pròsper per a tots, per al 

nostre país.  
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Creiem que el que fa que qualsevol sistema funcioni i sigui de qualitat és creure en ell, 

confiar-hi, aplicar-lo amb il·lusió i eficàcia revisant i adaptant aquells aspectes concrets 

susceptibles de millora. 

Això és possible quan prenem consciència que l’educació és cosa de tots. 
                                                                  

Carme Freixa 
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