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Noves tendències socials influeixen dia a dia en l'educació. És evident que les condicions
socials dels ciutadans van canviant i, a la vegada, noves pràctiques educatives surten a la
llum i fan que, problemes i situacions rellevants no fa pas gaire temps, perdin tot interès
científic. Així doncs, necessitem noves paraules que assenyalin i articulin solucions a nous
problemes, a noves situacions, a nous temps, en definitiva sembla que necessitem
continuadament teories que permetin i facilitin noves accions.
L'educació és un fet social que es produeix i canvia amb el
pas del temps. És un procés històric en el qual anem actuant
i d'aquesta manera, ens fem persones i, de vegades, anem
dialogant entre professionals que fem coneixement.
Però, per molts canvis que es produeixin, hem de ser conscients
que els que ens dediquem a la tasca d'educar, hem de procurar
construir una escola i una societat en què hi capiguem tots
i, a més, tenir en compte que, per molts avenços que es puguin
produir i que noves situacions ens obrin d'altres perspectives,
no podem oblidar que se segueix donant la dialèctica individumedi. Així doncs, haurem d'adaptar el medi perquè ens aculli a tots, construint nous suports
educatius, nous suports relacionals, adaptant materials o adaptant-nos a la diversitat i
donant-hi resposta.
També és cert que, independentment de les lleis, les pràctiques educatives han de treballar
pel canvi, ja que ens desenvolupem en una realitat pràctica i novedosa.
Els professionals de l'educació necessitem espais professionals que ens permetin viure i
construir un discurs comú que ajusti i guiï la pràctica. I això ho haurem de fer amb grups
humans diferents, estructures organitzatives diverses, amb ofertes educatives variades,
tenint en compte que, depenent del projecte que siguem capaços de construir, podrem
conviure en un futur que és mestís.
Paco Jiménez, degà de la FEP
2

