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FEP.net Créixer en una societat plural que contempla una diversitat educativa i cultural a 
l'escola i en tots els àmbits relacionats amb la formació de les persones, ha de ser 
la base del funcionament de qualsevol societat i, a la vegada, el reflex de la realitat 
social i cultural que, de manera natural, i en més o menys grau, es dóna en la vida 
de qualsevol col·lectiu social.

Malgrat els desitjos que poden derivar-se de l'afirmació anterior i de les pràctiques 
educatives que mostren que l'educació en la diversitat en una societat plural per a 

tots és possible, també és cert que encara s'especula molt 
i es concreta poc. Els discursos teòrics, per una part, i 
les pràctiques educatives, per una altra, segueixen 
demostrant en moltes ocasions que existeix certa 
desconnexió entre si i, de vegades, pot afirmar-se que 
les actituds i les pràctiques educatives reals no demostren 
prou sensibilitat ni professionalitat pel tema.

Certament, el fet de créixer en una societat plural no 
és una qüestió que generi adeptes incondicionals sense 
generar controvèrsies.  Aquest és un tema que és al carrer, 
és conegut, i hi ha, en certa manera, una consciència social 

que, per una part té recolzament i per una altra genera incertesa i rebuig o 
manifestacions més o menys encertades.

En moments com l'actual, en els quals les polítiques de benestar es troben en crisi, 
és necessari reflexionar sobre aquest tema per crear àmbits d'informació i formació, 
de diàleg, de discrepàncies i acords, per convenir accions concretes en una societat 
oberta a la pluralitat.

Paco Jiménez, degà de la FEP
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