
 Visita al l’Exposició del Born: “Per una educació en llibertat. 

Barcelona i l’escola.1908-1979” 

 

Després d’aquest any tan extrany, de videotrobades, que ens han permès mantenir el 

contacte, veure’ns encara que fos mitjançant pantalles, finalment una bona part del grup 

d’Educació ens vam retrobar amb ganes i vam aprofitar per anar a veure l’exposició. 

Un bon repàs a la historia del país, una mirada enrere que ens transporta a temps llunyans i no 

tant llunyans, som fils i filles del franquisme... 

També ens recorden els nostres referents pedagògics, tan familiars: Ferrer i Guardia i l’Escola 

Moderna, l’Escola del Bosc, l’Escola del Mar... tan presents ens els projectes i idearis de molts 

dels nostres centres. 

Vells i bells records malgrat el dramatisme dels moments històrics que ens presenta 

l’exposició. 

Nosaltres, jubilats i jubilades i fora del espai escolar, seguim amb  interès la situació de 

l’educació del país i encara que no és comparable el moment històric ens continuem fent 

preguntes sobre quin seria el millor d’educació. 

No és comparable, però aquest moment post pandèmic, amb aquesta crisi, econòmica, social, 

política, de salut... amb aquestes desigualtats socials cada cop més visibles en el nostre dia a 

dia , en els nostres barris,  al carrer, en les cues de fam...ens fan plantejar preguntes i pensar si 

l’actual model educatiu estarà  a l’altura de les necessitats actuals del nostre alumnat des dels 

més petits fins al més grans. 

S’estan escoltant veus que parlen de l’essencialitat de l’escola i ens preguntem  què és allò 

més essencial avui en dia a l’escola? Les cures, l’educació integral... tenir cura de les persones i 

dels nostres infants és una prioritat i a partir d’aquí ja aniríem desenvolupant, currículums, 

continguts adaptats, procediments, activitats....etc. Hi ha molta feina feta i molt encarà per 

fer... * veure article “ Hi ha molt de fet i tot es possible” de l’Adelina Escandell al Blog de Rella . 

L’exposició és un document històric ben interessant, ben muntat, recomanable per l’exposició 

en sí , pel centre on es realitza  i per gaudir d’un entorn carregat també d’història. 

 A ser possible visita guiada. 

 

Margarida Vila 

Grup d’Educació 

 

 

 

 

   



 

 


