CARTA INICI DE CURS 22-23
Iniciem un curs ple d’oportunitats on els aprenentatges que hem adquirit ens
aquests últims anys ens han de fer seguir enfortint la nostra mirada educativa.
Avui dilluns dia 5 de setembre de 2022 l’alumnat més petit torna a l’escola i
d’aquí dos dies els seguiran les noies i nois més grans. Els més petits que
inicien l’escolaritat no els importa si és dia 5 o 8 o 12, els mitjans i més grans sí
que, com cada any, aniran amb ganes de retrobar-se amb les companyes i
companys, veure les novetats de l’entorn escolar i potser durant les converses
de retrobament comentaran, què fan aquests adults portant-nos un dia cinc a
l’escola o l’institut. Les famílies ja portem uns quants dies intentant
organitzar-nos i amotllant-nos al nou calendari. No plou a gust de tothom.
El personal educatiu de Catalunya també inicia una nova etapa. El primer
pensament podria ser la tant esperada “nova normalitat” sense grups
bombolla ni mascaretes però els neguits han estat presents durant els últims
mesos i dies perquè el compromís cap els nostres infants i joves es que tot
estigui a punt per rebre l’alumnat amb tot allò que necessiti. Els
nervis-docents del primer dia existeixen però també les papallones a la panxa
per la il·lusió de tornar a començar.
Els docents no volem arribar al nivell de fatiga i desgavell en que es va anar
tornant el curs passat de precipitació, de mesures poc meditades i no
debatudes. Volem ser escoltats i que es respecti la nostra dignitat. Ens cal un
temps de reflexió compartida i acompanyada per tal d’arribar als consensos
necessaris per crear el marc de debat i discussió i trobar els punts comuns
per encarar l’educació del present i del futur.
Estem vivint moments on uns dels punts de mira està sent la professió docent.
Malgrat totes les dificultats som un dels col·lectius amb alta capacitat
d’adaptació. Venen canvis, volem promoure canvis, calen canvis per
transformar l’educació que necessiten els infants i joves del s.XXI. Alhora cal
formació, temps i confiança cap a la nostra professió, així com l’avaluació
d’una experimentació ben elaborada. Volem tornar als nostres llocs de treball
amb la garantia de que hi ha un pilotatge amb un pla ben pensat enlloc de
propostes amb alguns pedaços o amb un recorregut poc clar i sense el
consens necessari. Aquesta incertesa ens fa estar amb l’ai al cor.
És el moment idoni per recollir, per posar en pràctica, els aprenentatges que el
temps de pandèmia va evidenciar: promoure l’acció tutorial, incidir en la
personalització de l’aprenentatge i exercir l’educació comunitària de
l’educació. En temps d’incerteses i desigualtats el treball en xarxa de tots els
agents educatius és més necessari que mai.
Des de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica apostem per una
renovació; en conjunt, escoltant a totes les veus, arribant a consensos i trobar
els punts comuns que faran que l’ecosistema educatiu vagi en pro dels
nostres infants i joves. Ens reafirmem en treballar per la millora del nostre
sistema educatiu amb esperit crític i de manera constructiva. Ens teniu al
costat. Molta força per aquest nou curs que encarem.
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