PENSANT EN EL FUTUR
Benvolgut equip directiu, si em dirigeixo només a vosaltres és perquè és molt probable
que sigueu els únics que encara sou al centre.
Ara, el departament ja ha plantejat la seva proposta per al curs vinent. Segur que tots
estem preocupats sobre el que passarà o el que pot passar, però poca cosa hi podem
fer. En canvi, sí que hi ha un camp molt important sobre el qual hi teniu una gran
capacitat de decisió, perquè us pertoca a vosaltres decidir, en referència als vostres
alumnes, quines són les capacitats que considereu més importants i que haurien
d’estar a l’abast de tots ells quan acabessin la Primària i, evidentment, també heu de
decidir què esteu disposats a fer per tal que la vostra decisió sigui una realitat.
Us proposo que us centreu en un aspecte molt concret, però fonamental per a la
mainada, el de disposar d’una molt bona capacitat de comprensió lectora (que és el
resultat d’altres capacitats). Només us cal fer una repassada ràpida als últims cursos, i
segur que us queda clar que hi ha un cert gruix de mainada que ha acabat l'escola
sense disposar d’una molt bona capacitat de comprensió lectora, per molt
indispensable que els fos, i ho és.
És cert que des del meu punt de vista no hi hauria d'haver cap infant, sense nee. greus
i permanents, que acabés la Primària sense ser lectora hàbil, però què hi farem si, des
del sistema escolar, es considera normal el que no hauria de ser-ho. No sé què en
penseu vosaltres, ni si trobeu normal que els resultats quasi bé no hagin canviat,
malgrat els esforços de formació que heu estat fent durant aquests últims cursos.
També podria ser que us semblés que el que plantejo és molt maco, però del tot
utòpic. Encara que, si fos aquest el cas, potser, si féssim petar una estona la xerrada el
que ara us sembla utòpic es transformaria en possible i en una clara esperança de
futur. El que és segur és que les decisions que prengueu ara marcaran el curs vinent i
molts d’altres, potser.
El que us proposo és de les poques coses importants i fonamentals que realment
podeu decidir i controlar. Si el que voleu és que la mainada, quan surti de l'escola,
disposi d'un cap ben moblat i de les capacitats necessàries per a poder-lo
desenvolupar, vosaltres teniu la paraula. Si us interessa podeu fer-me un correu o un
WhatsApp (619 99 04 20), i segur que trobarem un dia i una estona, que ens vagi bé a
tots plegats, per albirar un futur més just per a la mainada.
Amb els millors desitjos.
Felip Ponsatí

