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"Com educar els fills en la incertesa"
Aquest mes de gener l'Àgora, la vam col·locar a mitjans de gener enlloc de l'habitual primer
dimarts de mes arrel de les vacances de Nadal. Aquesta vegada vam pensar que podíem iniciar
la conversa amb l'article que l'Anna Ardiaca, mare de l'escola va proposar: "Educando a los
hijos en la incertidumbre" (27/12/2013) de Estilos de Vida de La Vanguardia.
En aquest article, l'autora suggeria preguntes i també algunes propostes entorn quines
característiques té la nostra societat actual, amb la crisi com a referent sempre present, en la
nostra funció de pares, mares i educadors; sobre què ens espanta com a adults i què
esperem dels nostres fills i filles, quines competències personals i socials volem fomentar i de
què som o podem ser models.
La conversa i el debat es va animar de seguida quan resseguint l'article esmentat, vam col·locar
l'accent en les formes de comunicar-nos amb els nostres fills, en com possibilitar que cada fill,
singular i diferent respecte als germans sigui capaç de manifestar o transmetre el què pensa,
sent o li preocupa. Aquesta qüestió, la de com saber o ajudar als fills i filles amb les seves
preocupacions i dificultats va ser un dels temes en què en sentíem units. Vam discutir sobre
fórmules que podien facilitar la comunicació, com és el cas de tenir uns temps i espais per a
parlar, com és l'hora de sopar i com exercir de models en les diverses formes d'expressar les
emocions, en com podem, nosaltres pares i mares, cada ú de la seva manera permetre més
obertura en l'expressió emocional.
De nou, en aquest aspecte de la comunicació emocional, vam posar en evidència que el que
va bé per un fill, pot no ser útil per un altre, que un pot necessitar i gaudir més del conversar,
jugar o senzillament estar junts, que un altre, al qui li pot costar més mostrar el seu món
interior.
Al fil d'atendre les diverses necessitats dels nostres fills i filles, vam tornar al tema del temps
de compartir, un temps escàs per les diverses obligacions que tots duem a terme i que, segons
queda manifestat en una Àgora i en una altra, queda focalitzat i eclipsat pel tema dels deures
escolars, i al neguit que ens suposa com a pares i mares, a més dels diversos neguits que
observem en els nostres fills. L'interrogant sobre com ens enfrontem al procés d'autonomia i
responsabilització dels nostres fills i com responem a les exigències personals i les del
recorregut acadèmic, són temes de neguit constant.
No és un tema nou aquest dels deures escolars i que cada vegada que apareix en les converses
de l'Àgora mobilitzen posicions diverses sobre com enfrontar-nos-hi i quin sentit tenen.
Aquesta vegada, els deures de l'escola van tornar a qüestionar-nos sobre com fomentar
l'autonomia dels nostres fills, deixant-los sols en l'adquisició de les seves obligacions, confiant
en l'aprenentatge que pot suposar assumir oblits i errors, en la possibilitat d' acompanyar-los

valorant les necessitats de cada fill o fins a l'extrem d'assumir els deures escolars com a
deures familiars.
Tot plegat ens va animar a creure que calia aprofundir en el sentit dels deures escolars, a
qüestionar-nos per a què, per a qui, com i fins i tot quan, en quin moment evolutiu cal
fomentar l'estudi, fora del temps escolar; prenent també com a referència altres experiències
de la nostra ciutat o d'altres països.
Arrel d'aquestes reflexions, va sorgir la proposta de convidar al mestre i traductor del llibre "El
mito de los deberes" d'Alfie Khon, Miguel Carlos Martínez, per a que ens ajudés en aquesta
tasca. Agraïm a l 'Álvaro Fernandez, pare de l'escola, la proposta i la seva diligència per posars'hi en contacte i lligar-ho tot per comptar amb la seva presència el dimecres 5 de febrer a les
18:00 hores.
Us animem a consultar la web de l'AMPA, on hi trobareu aquesta i altres informacions
interessants.
Agraïm doncs, a l'AMPA també les seves gestions i a la direcció de l'escola, amb el Teo
Martínez al capdavant, per facilitar-nos aquesta trobada. Us esperem aquest proper dimecres
i us recordem que l'Àgora continuarà amb el seu espai de conversa el primer dimarts de mes,
en aquest cas ja al març, a les vuit del vespre.

