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“L’educació afectivosexual és tan 
important com les matemàtiques”

Afirma que aquests canvis no són 
possibles si no es flexibilitza la le-
gislació. No tenen prou autonomia? 
Venim d’un sistema educatiu molt rí-
gid i controlador. Aquesta falta d’au-
tonomia impedeix l’empoderament 
dels equips directius. Totes les esco-
les amb projectes educatius avançats 
han hagut de trencar alguna norma. 
I crec també que a vegades ens hem 
emparat en el fet que el sistema no ho 
permetia per no atrevir-nos a modi-
ficar els nostres projectes educatius. 
No crec que el sistema provoqui els 
canvis, però tampoc m’atreviria a dir 
que el problema és en el sistema.  

Quines normes ha trencat Sadako? 
Hem portat normes fins al límit. Per 
exemple, l’avaluació. Haver de po-
sar una nota numèrica ens obliga a 
treballar d’una manera determina-
da que trenca amb l’avaluació for-
mativa que fem aquí. Això ho han fet 
moltes escoles, perquè el que està 
passant no és una dèria de vint cen-
tres. El món coincideix que els pro-
pòsits de l’educació han canviat! 

Com canviaria el currículum? 
L’actual és extens i poc adequat a 

les necessitats reals. Nosaltres 
hem hagut de justificar-nos i expli-
car que és tan important tenir una 
bona educació afectivosexual com 
saber matemàtiques. M’agradaria 
que fos com el dels finlandesos, 
amb orientacions pedagògiques 
bàsiques perquè cada escola elabo-
ri el seu projecte. Em preocupa 
molt la confusió de currículum 
amb llibre de text.  

Quina és la peça que ho canvia tot? 
El lideratge institucional. Necessi-
tem organitzacions, persones, go-
verns que inspirin sobre per què cal 
una nova educació i com s’ha d’apli-
car, perquè, si no, remem contra 
corrent i el risc de tornar enrere és 
molt gran.  

Què recomana a les escoles que vo-
len fer processos de canvi? 
Hi ha molta pressa per innovar. Hi 
ha escoles que en tres anys han fet 
canvis que nosaltres hem trigat 18 
anys a fer. La sensació que no can-
viar res és dolent té molts riscos, 
perquè canvies la metodologia 
sense canviar els propòsits ni la 
mentalitat docent.e
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Jordi Musons és professor de ma-
temàtiques i dirigeix des del 2005 
l’Escola Sadako, a Barcelona, un 
centre fundat el 1968 amb “espe-
rit revolucionari”. Des de fa uns 
anys, és un dels centres referents 
en metodologies educatives avan-
çades i ara Musons recull la seva ex-
periència transformadora al llibre 
Reinventar l’escola. 

Al llibre diu que la innovació no és 
sinònim de millora educativa, sinó 
que cal fixar-se en el perquè. Com 
i per què es va reinventar l’Escola 
Sadako? 
Fa 15 anys ens vam proposar canvis 
substancials sense saber que tam-
bé passaria a curt termini i a nivell 
internacional. Vam visitar escoles 
per Europa que ens van fer veure 
que hi ha models educatius que es 
plantegen objectius d’aprenentat-
ge diferents i sobretot maneres 
d’arribar-hi diferents. Ens vam fo-
calitzar en com arribem a aquests 
aprenentatges i vam fer un canvi 
important: apostar per un model 
de codocència.   

De fet, assegura que la solució no és 
reduir les ràtios. Per què?  
Quan estem malalts volem que ens 
atengui un equip d’experts, i en 
docència això és extremadament 
important. Dedicaria els recursos 
a treballar en equips multidocents 
abans que en reduir les ràtios. 
Des del punt de vista profecen-
trista, les ràtios petites són còmo-
des, però no tinc clar que des del 
punt de vista social sigui una bo-
na solució, perquè s’empobreixen 
les relacions socials.  

Hi ha negacionistes que es resistei-
xen al canvi.  
Imagina’t que la sanitat seguís enca-
llada en el que feien els hospitals a 
l’inici del segle XX i que un grup de 
científics diguessin que han trobat 
una vacuna per al covid però el sis-
tema sanitari digués que prefereix 
seguir com fins ara perquè això ha 
funcionat sempre. Doncs això està 
passant en educació: el sistema té 
dificultats per adaptar-se al nou 
context, i docents i famílies encara 
ens pregunten com surten els nos-
tres alumnes. Tenim infinitat de da-
des objectives que diuen que el sis-
tema actual és un fracàs! Un 20% 
dels alumnes fracassen amb aquest 
model escolar, i ningú pregunta als 
instituts tradicionals com surten els 
seus alumnes. Sabem que els paci-
ents se’ns moren, i què fem per can-
viar això? Si fem el mateix, ja sabem 
que no els curarem.  
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Treballadores de la planta catalana de Reig 
Jofre, on es fabricaran vacunes de Janssen. P.V.

Les primeres dosis 
de Janssen arriben 
dimarts a Espanya

PANDÈMIA

Les primeres vacunes de Janssen arribaran a 
Espanya dimarts. Es tracta de la vacuna uni-
dosi de Johnson & Johnson, una peça clau 
per garantir l’acceleració de la campanya per 
immunitzar la població. La ministra de Sani-
tat, Carolina Darias, va concretar ahir la da-
ta d’arribada i va recordar que es destinaran 
a cobrir la franja d’edat immediatament in-
ferior als 80 anys. El que no va avançar és la 
quantitat de dosis que arribaran en aquesta 
primera remesa. 

Les previsions que va donar el mateix go-
vern espanyol abans de Setmana Santa asse-
guren que Catalunya ha de rebre 800.000 do-
sis de Janssen durant tot el segon trimestre. 
En total, Espanya n’ha de rebre 5,5 milions, 
una xifra que ha de permetre escalar la cam-
panya de vacunació i complir l’objectiu de te-
nir vacunada el 70% de la població a finals 
d’agost, segons manté l’executiu. Sobre l’es-
tudi en marxa per part de l’EMA per compro-
var si hi ha vincle entre la vacuna de Janssen 
i quatre casos de trombosi greus, Darias va de-
manar temps i deixar treballar els experts, i va 
defensar la seguretat de totes les vacunes. 

La vacuna de Janssen també es comença-
rà a fabricar a la planta de l’empresa catalana 
Reig Jofre de Sant Joan Despí, que preveu ini-
ciar la producció al juny. A part de ser l’única 
que s’administra en una sola dosi, la quarta va-
cuna aprovada per l’Agència Europea de Medi-
caments (EMA) no requereix ultracongelació, 
com sí que necessiten Pfizer i Moderna. 

“Tranquil·litat” amb AstraZeneca 
La ministra de Sanitat va demanar calma a tot-
hom que ha rebut la primera dosi d’AstraZe-
neca i que està pendent de saber si la segona 
d’aquí unes setmanes podrà ser o no de la ma-
teixa farmacèutica. Des d’aquesta setmana, 
Espanya ha decidit que només rebran la va-
cuna d’Oxford els que tenen entre 60 i 69 anys, 
i ara està revisant què fer amb els més joves. 
Els escenaris que s’obren, segons Darias, són 
que es quedin només amb la primera dosi po-
sada, que ja dona una protecció del 70% davant 
del covid-19, o bé que la segona dosi sigui d’al-
guna de les vacunes de tipologia RNA –com 
Pfizer–, tal com han decidit fer França i Ale-
manya. La decisió “vindrà sempre de la mà de 
l’evidència científica”, va insistir Darias.e
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