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Jordi Musons està considerat un
dels referents de la pedagogia ac
tiva aCatalunya, no només per les
seves reflexions encertades –que
ara plasma a Reinventar l’escola
(Arpa)– sinó per l’exercici de la
pràctica educativa com a director
de Sadako, centre impulsor en el
moviment Escola Nova 21. Mu
sons raona el propòsit d’educar
avui, la raó per la qual, segons el
seu parer, és imperatiu canviar la
manera enquè s’ensenya els nens,
que tenia més sentit al segle pas
sat. “Ara tenim molta informació
alnostre abast, nonecessitemme
moritzar tant, sinó saber pensar,
aprendre i actuar”.

Quèvoldirèxiteducatiuavui?
És diferent de l’objectiu de fa
unsanys?
Sens dubte. Procedim d’una edu
cacióuniformitzada,dirigidaaga
rantir la formació de futurs treba
lladors. Avui l’educació hauria de
donar oportunitats a tothom per
desenvoluparse personalment i
professional, i per què no dirho,
ajudar a ser més feliços, a fi que
s’adquireixi un compromís per
millorar la societat. L’èxit educa
tiu és saber fer bones preguntes,
ser flexible, ser capaç de resoldre
problemes complexos o prendre
decisions. Un model basat només
en la memorització i les habilitats
lingüístiques no aconsegueix
aquestsobjectius.

Esmentaal llibreels“negacio
nistes” de l’educació. Hi ha una
veritat en educació que un dia
sortiràa la superfície?
Parlar de veritats ésmassa atrevit.
El que sí que és cert és que la tec
nologia ha alterat comconsumim,
comens relacionem, comensmo
vemocomensdivertim,ésestrany
pensar que l’educació no s’hauria
d’adaptaraaquestnoucontext.En
educació els canvis sónmolt lents.
D’altrabanda,elnegacionismeso
vint és una mena de protecció a
l’estrèsquecomportael canvi.

Més crítiques a la innovació:
faltaderigor iexigència.
Avuimésquemaidisposemdeco
neixements científics que validen
moltes de les pràctiques d’apre
nentatge a l’aula. No només es

tractad’aprendrefent, sinóapren
dre pensant, garantint aprenen
tatges que siguin rellevants, per
durables i transferibles a altres
contextos reals, al contrari de
l’aprenentatge anomenat “tradi
cional”.

Dedica un capítol als “mites”
de l’educació.Quèvoldir?
L’escolaencaraarrossega totauna
cultura subjacent que es transmet
de generació en generació més
enllà de les necessitats socials o
dels fonaments científics. Tot i
que les dades demostren el baix
èxit de la repetició, l’examen o la
reproducció, curiosament encara

són lespràctiquesmésesteses.
Per què s’ha estancat l’entu

siasme en la innovació que va
propulsarEscolaNova21?
Escola Nova 21 ha estat un movi
ment enormement inspirador per
a molts centres i docents. En un
temps rècord, va contribuir a can
viar la concepció col∙lectiva d’allò
que entenemper qualitat educati
va. Però el seu objectiu era iniciar
un procés i passar el llegat a l’ad
ministració. El més oportú seria
traslladar aquesta pregunta a l’ac
tual administració. D’altra banda,
un grup continuem treballant a
Futursde l’educació.

Com hauria de canviar la for
maciódelprofessorat?
Necessitem espais de debat pe
dagògic per poder créixer com a
educadors. Tenim poc temps per
debatreoconstruir junts,unacosa
que hauria de ser inherent a la
pràctica educativa. I és interes
sant elMIRdocent.

Aposta per personalitzar
l’aprenentatgeatravésde latec
nologia.El riscés laprivacitat.
Aquest seràundebat redundanten
pròximesdècades.Detotamanera,
l’administració educativa pública
és l’empresa més gran de tot el
sector, potser es pot avançar en el

disseny d’eines pròpies, que pro
moguinlapersonalització.Elquesí
que està clar és que l’educació
actual ha d’oferir a l’alumnat un
aprenentatge crític perquè siguin
capaços de transferir aquesta mi
rada ètica en l’ús i creació de la
tecnologia.

Proposa que l’escola validi
cursos fets forade lamateixaes
cola.ComelsMoocs.
Seriamolt estimulant, multiplica
ria lescompetènciesde l’alumnat i
permetria que fossin més hàbils
percontinuaraprenentdesprésde
l’escola. Però el sistema educatiu
encara és molt homogeni, centra
litzat i controlador ihoveigdifícil.

S’ha trencat el consens sobre
elroldel’escolaconcertadaenel
sistema educatiu. S’estan que
dantsolsalParlament.
L’escola concertada ha estat, i es
ticconvençutquecontinuaràsent,
un referent de compromís social i
educatiu a Catalunya. Però parlar
detransformacióeducativatambé
implicaobrirelprismaperavaluar
quinsistemapúblicdequalitatne
cessita la nostra societat. A Euro
pa, els models estan bastant més
descentralitzats, en molts casos
ambautonomiaenunagestió eco
nòmica transparent i en formats
de selecció dels equips docents
molt variats. Formats enmolts ca
sosmés propers a l’escola concer
tada.Crecque simplificar el debat
“públicconcertat”, sense abordar
el finançament o la gestió dels
equips, dificulta enormement po
der construir un sistema públic
que en alguns aspectes se sap que
ésdeficient.c
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JordiMusons a l’exterior de l’escola Sadako, on fa de director

“Més val saber pensar que
reproduir dememòria”

FORMACIÓ DE PROFESSORAT

“Necessitem espais
de debat pedagògic
per poder créixer
com a educadors”

APRENDRE A APRENDRE

“Oferir cursosMOOC
a secundària com a
optativa estimularia
els alumnes”
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Jordi Musons, director de Sadako

ElsMossosd’Esquadra i violènciamasclista

El cos deMossos d’Esquadra fa
molt de temps que té un servei
d’atenció a les víctimes de vio
lènciamasclista, elsGAV (Grup
d’AtencióalaVíctima).Prendre
declaracions a les víctimes i re
collir la denúncia corresponent
si s’escau, informarles de tots
els drets que tenen en la seva
condició de persones perjudi
cades, posarles en contacte
amb els serveis socials, preocu
parsede laseguretatde lavícti
mauncop surt de la comissaria,
instruir el corresponent atestat
policial als efectes de constituir
prova per al judici de després,

fer un seguiment posterior tant
de lavíctimacomdelmaltracta
dor (demaneraespecialquanhi
ha una ordre judicial d’allunya
ment), imoltesmés accionsque
tenen coma finalitat l’ajuda a la
dona en aquesta xacra que és la
violènciamasclista.
La Conselleria d’Interior i els

Mossos d’Esquadra però, no en
tenen prou perquè calen més
avenços i més ràpids; l’OMS va
declarar la violència contra la
dona prioritat en salut pública
l’any1996, iméstard, l’any2013,
la va definir com “un problema
desalutpúblicamundialdepro
porcions epidèmiques”. El més
greu és que, si mirem les dades
de principis de segle, (en què
encaranoteníemtextosnorma
tiusperferhi front),amblesac
tuals (enquè ja s’hanpromulgat
lleisespecífiques tanten l’àmbit

català comestatal), nohacanvi
at res quant a casosdenunciats i
víctimesmortals.
El 19 de març, els Mossos

d’Esquadra van presentar vint
mesures quenomés són el prin
cipi del quepretén ser un servei
públic integral a l’atenció de la
dona maltractada: l’augment
(encaramés)delaformaciódels
agents; la potenciació de l’ús
dels dispositius electrònics que
els permeti fer videoconferèn
cies amb les víctimes tan bon
punt ho necessitin; i la creació
d’un número de WhatsApp, el
601001122,desdelqual s’oferi
ràunserveideguia i atencióper
definir el camí que la dona hagi
de prendre, en són tres exem
ples.
L’ús de les noves tecnologies

no només ens ha de servir per
apropar la intervenció policial

al moment inicial de la violèn
cia, sinóperprevenirla ievitar
la.Laidentificaciódeconductes
masclistes, la freqüència que
tinguin, l’abast d’aquestes con
ductes imoltes altres dadeshan
deseruna informacióque lado
nahaurà de gestionar per ferhi
front i aquí és on la intervenció
de l’expert policial haurà de fer
un paper preponderant i im

prescindible amb una finalitat
del tot preventiva. Però també
reforçarem l’acompanyament
posterior de la víctima a efectes
de donarli seguretat i confort;
si de vegades ja és difícil identi
ficar l’inici de les agressions,
tampocnoés gens fàcil de saber
si s’hanacabat.
Els serveis de videoconferèn

ciajaestanenmarxai lautilitza
ciódel 60100 11 22 serà efectiva
a partir del dia 1 d’abril. Els
Mossos d’Esquadra, com a pri
mers interventors en els casos
denunciats i com a instructors
de l’atestat que haurà de servir
per fer prova al judici, inicien
unalluita ferma pertalde,entre
totes les administracions, llau
rar un camí que faci possible un
objectiu inajornable: l’erradica
ció de qualsevol violència cap a
ladona.

L’úsde lesnoves
tecnologies, comara

elWhatsApp,
handeservirper
prevenir i evitar les

agressionsa lesdones

Miquel Sàmper

Conseller d’Interior
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