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Després d’un any que tots recordarem, arriba el moment 
de plantejar-nos si tot allò que hem viscut ens farà replan-
tejar assumptes importants de la nostra existència. Als 
nostres centres escolars valoraran la cultura de l’esforç, la 
innovació, la crea� vitat i el pensar solucions diferents per 
tots aquells problemes que sorgeixin? Aquesta manera de 
fer i aquests pensaments hi � ndran algun espai de refl exió?

En aquests moments, els nostres fi lls i fi lles són a l’ins-
� tut i a les escoles, i amb totes les mesures de segure-
tat que s’han de prendre es relacionen amb companys i 
professors, i també realitzen els diferents aprenentatges 
en grups més reduïts, amb horaris adaptats a les condici-
ons de la pandèmia i amb professors entregats a la seva 
tasca. Quan les condicions es normalitzin, les vacunes es 
generalitzin, i hi hagi llibertat de moviments, i la població 
pugui tornar a desenvolupar diversitat d’ac� vitats, el món 
serà diferent? Tots haurem après alguna cosa? Valorarem 
la vida i la veurem d’una altra manera? O tot con� nuarà 
igual o similar a com era abans d’aquest parèntesi, que ens 
ha fet adonar que el nostre món podria evolucionar cap 
a altres objec� us més humans i menys lligats al sistema 
econòmic imposat.

Hem � ngut temps per fer valoracions i hem estat tes� -
monis de la baixada de rà� os a les aules, de la presa de 
mesures de neteja, de veure com responsabilitzar als i les 
alumnes per complir amb les pautes donades, i al mateix 
temps fer-los adonar de la importància del treball, per tal 
d’adquirir aquells coneixements que els seran necessaris 
el dia de demà. També hem conegut com els centres edu-
ca� us han pogut disposar de moltes coses que els calien, 
tot i que també n’hem trobat a faltar d’altres, però amb 
l’esforç de tothom s’ha � rat endavant de la millor manera 

Com podria ser l’educació dels nostres joves 
després de la Covid-19

possible. Com a pares, ens agradarien uns centres on els 
nostres fi lls i fi lles se sen� ssin es� mats, i fossin capaços 
de descobrir allò que els agradaria fer a la vida per tal de 
donar el rumb correcte a la seva formació; volem nois i 
noies responsables, treballadors, feliços i compromesos, 
i ens agradaria que els centres educa� us els donessin les 
eines per tal d’aconseguir els seus objec� us i fer-se adults 
tenint present tot allò que els ha fet créixer.

Com a AMPA, pel que fa referència a les ac� vitats que pre-
parem durant el curs, tant dirigides a alumnes com als ma-
teixos pares, per a qui organitzem ac� vitats ludicoculturals 
específi ques, hem vist la nostra tasca minvada per les reco-
manacions fetes per les autoritats competents; però tant 
aviat com sigui possible, reprendrem la tasca pels alumnes 
i pares, i també les reunions presencials de la pròpia junta i 
la preparació d’aquelles tasques que benefi cien a l’ins� tut. 
També ens preguntem si algunes modifi cacions organitza-
� ves propiciades per la Covid con� nuaran, o es tornaran a 
adoptar les an� gues estructures i la manera de funcionar 
anterior a la pandèmia.

Neteja de mans, difi cultat per fer treballs en grup, dies 
de confi nament, PCR, esmorzars compar� nt estona amb 
el grup bombolla però separats els uns dels altres, clas-
ses digitals a distància, impossibilitat de fer sor� des per tal 
de completar els aprenentatges d’una manera més lúdica, 
prac� car esport amb distància i relacionar-se amb com-
panys d’altres grups amb molta precaució, són algunes de 
les coses que ens han explicat els nostres joves i que de 
ben segur mai oblidaran, i que inclús els haurà servit tam-
bé per fer refl exions inesperades. Estem amatents i també, 
no cal negar-ho, un xic preocupats per si tot això que tots 
hem viscut els haurà perjudicat en la seva evolució com a 
estudiants, o per altra banda, els aportarà responsabilitat i 
compromís per fer-se unes persones adultes.

Retornant a la pregunta inicial, i fent una pe� ta refl exió, 
som ben conscients que hi ha aspectes que han estat di� -
cils; hi ha nois i noies que no ho han � ngut fàcil per aconse-
guir � rar endavant la seva vida acadèmica, però sí que hem 
de dir que valorem la tasca dels docents i del mateix ins� -
tut per fer possible que els alumnes hagin pogut assis� r a 
les aules i con� nuar els seus aprenentatges de la millor ma-
nera possible, i con� nuarem col·laborant perquè l’educació 
després de la Covid-19 sigui la més completa i adequada 
possible pel desenvolupament dels nostres fi lls i fi lles.
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