Benvolgut Equip Directiu i Claustre.
Ara, amb la pandèmia, encara s’estan fent més paleses les mancances derivades de les diferències
econòmiques i socials, però, com sempre, quan ens referim a les mancances posem l’accent en allò que,
sent necessari, no són les mancances fonamental, però sí que són les més ràpides i fàcils de poder
solucionar, els materials.
No posem l’accent en les capacitats indispensables, sinó que el posem en els mitjans, els ordinadors, les
tauletes, les connexions, que són eines necessàries, sí, però absolutament inútils si la mainada no disposa
d’una bona comprensió oral, d’una bona comprensió lectora, i d’una adequada capacitat de resposta oral i
escrita (coherents i ben estructurades).
Per a la mainada, les capacitats expressades són fonamentals i bàsiques i, pràcticament totes, depenen de
com en sigui de plena la seva motxilla personal de llengua oral escolar, i són capacitats molt més
importants que tot el material que els puguem fer arribar, encara que aquest també sigui necessari.
Que la motxilla personal de llengua oral escolar sigui més o menys plena depèn de les decisions
pedagògiques adoptades pel centre al llarg dels cursos i de les activitats que se’n derivin, i de si s’ha
prioritzat o no, de forma expressa, la llengua oral escolar des de P3 fins a sisè.
Pel que fa a les diferències econòmiques, poca cosa hi puc dir i fer, però sí que puc ajudar, una mica, que la
mainada es doti d’una motxilla personal de llengua oral escolar ben farcida. Per això proposo com a un
objectiu general: Que TOTA la mainada, quan acabi la Primària disposi de les capacitats i les eines que li
permetin entendre el que escolti, comprendre el que llegeixi i expressar-se en català, oralment i per
escrit, de forma socialment correcta.
Si poso l’èmfasi en la llengua oral és perquè, de fet, la llengua oral és allò que ens fa humans i és als
fonaments de tot el que pensem, expressem o fem, i és la base i límit de totes les nostres capacitats i
possibilitats personals d’expressió i, també, de cohesió social. La mainada, sense un bon forjat i uns bons
fonaments de llengua oral escolar, no pot construir gairebé res de sòlid i durador i, encara menys, aprofitar
tot el que el sistema educatiu i la societat els posaran a l’abast.
Si us sembla que les reflexions expressades no van del tot desencaminades, en podem parlar. Podeu ferme quatre ratlles per WhatsApp al: 619 99 04 20 o per correu-e a fponsati1@gmail.com
No us empiparia la paciència si no estigués convençut que les capacitats expressades són fonamentals i a
l’abast de TOTA la mainada. Moltes gràcies per la vostra atenció.
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