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S I N OP SI   

L'educació és un dels grans reptes de futur, i el model actual dels instituts i de la secundària desperta 

preguntes i debats. A quina societat aspirem? Quin model de joves volem educar? Quin és el paper 

del professorat? I el de l'alumnat? Què s'espera dels uns i dels altres? Quins objectius,  quins criteris 

metodològics i d'avaluació s'apliquen als centres educatius?  

Ramon Grau, partint de la seva experiència com a docent en diverses escoles i instituts del país, 

convida a reflexionar sobre aquestes i moltes altres qüestions cabdals en un llib re optimista respecte 

pel que fa a tot allò que ja ha canviat en el món de l'educació i apassionat i innovador quan aborda 

tot allò que encara es pot millorar. 
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L ’AUTOR   

Ramon Grau ha estat docent a l'escola Casp i als instituts 

Badalona IX i Quatre Cantons, al Poblenou de Barcelona, on 

també hi ha exercit de director. La seva vocació és millorar 

l’educació dels joves, interès que connecta directament 

amb la innovació. Actualment fa de subdirector general 

d'Ordenació Curricular al Departament d'Educació de la 

Generalitat de Catalunya. És autor, entre altres llibres, de 

Repensar l'ESO. Explorant nous escenaris (2020). 

 
 

N OT A D E  L ’AU T OR   
 

« Qualsevol docent despert sap que tenim un repte important: fer atractiva l'escola per als joves del segle XXI, 

donant sentit als aprenentatges que aquesta vol promoure. En cas contrari, la distància entre el món escolar i el 

món real no farà més que aguditzar-se, la bretxa que ja és prou gran entre el que es fa i com es fa als instituts i allò 

que esdevé al món fora dels centres educatius no farà més que eixamplar-se. Podem enrocar-nos en la posició que 

vulguem, no avançarem. La personalització, en el sentit d'ajustar l'acció educativa als interessos i les necessitats de 

l'alumnat, convertir cada persona en el centre del seu procés, és un camí raonable perquè pot facilitar els 

aprenentatges amb sentit i valor personal. Ara bé, algú pensa que serà fàcil? La incorporació de tasques 

autèntiques, de temàtiques transversals que responguin a necessitats reals, tractar la globalització, la sostenibilitat, 

la igualtat de les persones i els drets humans, les problemàtiques socials (locals i globals), els estils de vida, els 

valors de la democràcia, la capacitat de creació de les persones, el present que viuen i el futur que els espera poden 

ajudar a millorar els instituts fent-los transitar des de temples del saber disciplinari fins a espais de debat i 

aprenentatge sobre el món que tenim i el que tindrem ». 

 
 

Si vols un exemplar del llibre o concertar una entrevista amb Ramon Grau, no 

dubtis en contactar. Que tinguis un bon dia! 

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es 

María Martín-Maestro – 633 32 61 20  – brcomunicacion@ripol.es 
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