
Una de ciència ficció 
 
- Bon dia, vinc a inscriure la meva filla a l'escola, ha fet tres anys  i acabem d'arribar a 
Catalunya després de 10 anys d'absència... 

- Segur que han estat molt lluny! 

- Donc, sí, la meva dona i jo hem estat treballant a l'Antàrtida... es nota en l'accent? 

- No, no -riu el secretari- es que al 2011 vam canviar el sistema de matriculació 
escolar: ara qui s'inscriu a l'escola és la família, no solament el nen o nena. 

- Què m'en diu? No en sabiem res! I per què ara es fa així? 

- Miri, hi va haver moltes raons per fer-ho: d'una banda, es volia capgirar una certa 
tendència a la desresponsabilització familiar; d'altra banda, havia crescut la 
consciència de què la formació ha de ser al llarg de tota la vida i que la formació com a 
pares i mares n'és una part important d'aquesta...  

- Ostres, em deixa ben parat! 

- Deixim que li expliqui exactament en què consisteix aixó: d'entrada vostés seguiran 
un curs específic, de 10 hores mensuals, al llarg de cada curs acadèmic de la seva 
filla; disposaran d'un servei d'assessorament psicopedagògic; participaran en totes les  
reunions de classe que s'organitzen trimestralment; col·laboraran puntualment amb 
alguna activitat de l'aula i contribuiran a l'avaluació annual i control de qualitat de 
l'escola... 

- Escolti, però... aixó què vol dir? Nosaltres treballem i no podem... 

- No s'amoïni! Junt amb aquest canvi es van posar en marxa disposicions laborals i 
fiscals per fer compatible la formació dels pares i mares amb els horaris i les 
obligacions de la feina. Totes les empreses faciliten la IFE -Inscripció familiar escolar- i 
els compromisos que se'n deriven... 

- Però, a veure... tot aixó fa el professorat?  

- Ui, l'escola ha canviat molt els últims 10 anys! No la reconeixeria... Per començar, a 
banda de mestres, a l'escola treballen altres professionals: educadors i treballadors 
socials, psicòlegs, formadors d'adults... Miri, entre d'altres coses hi ha un equip docent 
dedicat exclussivament a la formació de pares i mares... per cert: els avis estan 
inclosos en el paquet, però de manera voluntària.... 

- Sembla increíble! Em sembla que necessito temps per digerir-ho tot! 

- Prengui-s'ho amb calma! Tingui, per fer boca li lliuro ara mateix el "welcome-pack 
IFE": el DVD de la Supernanny; els llibres de Joan Barril, Salvador Cardús, Fernando 
Savater,el doctor Estivill,el doctor Corbella, el manifest de José Antonio Marina... 

El pare, encara desorientat, pren el paquet i, al sortir de l'escola, li sembla que un ós 
polar, blanc i llunyà, li diu adéu amb un somriure burleta. 
 
 


