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conscients de les diversitats  i les desigualtats familiars i atendre-les forma part del treball 
quotidià per una igualtat d’oportunitats real per a tots els infants, per la lluita per l’equitat i pel 
benestar i el bon clima del centre. 

c) La comunitat i el territori: molt més que un escenari 

Finalment, en aquesta tríada imprescindible per construir una bona educació per a tots els 
infants i joves, trobem la comunitat i el territori. Aquí, ajuntament, clubs esportius, lleure 
educatiu, escoles d’art, música i dansa, biblioteques, museus, espais de formació en 
llengües, associacions de veïns/es, religions, centres mèdics, tallers d’arquitectura i de 
cotxes, botigues de venda de llana... poden tenir un paper molt rellevant en l’educació dels 
infants i joves. La proposta és que la comunitat i el territori no siguin una mena “d’escenari” 
indiferent a la dinàmica escolar. Sinó un agent clau, viu i amb múltiples interaccions amb 
l’escola bressol, l’escola d’infantil i primària, de secundària, els centres de formació 
professional, els centres de noves oportunitats, les universitats, els centres d’educació de 
persones adultes, etc. Cal contextualitzar tot els sistema d’educació formal (i alguns 
proposem que cal municipalitzar les escoles com a Finlàndia). Això implica contextualitzar el 
currículum en relació a la realitat territorial; fer esport en relació amb els clubs del municipi; 
implicar el lleure educatiu en les activitats de l’escola i l’institut; fer dinàmiques 
d’aprenentatge-servei amb la comunitat de manera habitual; establir convenir per tal que la 
música i les arts i les llengües i... arribin a tots els infants en el marc dels seus centres, etc.  

Com a conclusió podem dir que les famílies i la comunitat no formen part del problema de 
les escoles i instituts. Sinó que, indefectiblement, són una part molt important de la solució 
de les actuals complexitats educatives que tothom viu i experimenta. Ens necessitem tots els 
agents per fer una educació justa, equitativa i de qualitat per a tots els infants, joves i 
famílies. 


