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ELMODEL EDUCATIU

Més homes al professorat
per reduir el fracàs escolar

Méshomes al cos docent coma ei-
na contra el fracàs escolar. Educar
contra la visiómasclista i patriar-
cal és labased’unestudi queconsi-
dera que la clau per reduir l’aban-
donament a les aules és el gènere.

estava unida a la seva form ació” i
que nom ésestudiant“podien arri-
bar a ser qui volguessin”.A quest
m issatgeno vaarribaralsnois,per-
què ja partien d’una posició social
avantatjosa.Ansalcontrari,diu G a-
barró,“m oltsvan arribaral’errònia
conclusió que elm ón acadèm icera
poc m asculí”.E lfetque la m ajoria
delprofessoratsiguin dones,sobre-
toten l’educació infantil,contribu-
eixque“elsnensinterioritzin desde
m oltpetitsque l’espaiacadèm icés
un espaide noies”,diu elpedagog.
Peraixò,una de lespropostescon-
cretes de G abarró és precisam ent
“equiparar la presència d’hom es i
dones”en elpersonaldocentperar-
ribaralm enysaun 60% -40% atotes
lesetapeseducatives.

Forjarla in tel·ligèn cia em ocion al
Però n’hiha d’altres.La base de la
propostadeG abarró és“incorporar
unaestratègiadegènerealesesco-
les”ieducarperforjar“una identi-
tat de gènere positiva”.“E stic en
contra de program esespecífics”o
assignatures dedicades especial-
m enta això,aclareix G abarró.“E l
que hem de ferésintegraraquesta
visió de gènere itractarla intel·li-
gènciaem ocionalatravésdelesas-
signatures com unes”,diu.I posa
com a exem ple la classe de llengua:
“Sifosobligatoritenir390 adjectius
sobreestatsd’ànim ,elsnensapren-
drien a posar nom a sentim ents i
em ocionsqueperceben,iquan saps
com esdiu una cosa la reconeixes”.
T am bé cal “repensar el currícu-
lum ” d’assignatures com història,
perquè “no s’expliquia través del
relatdelsgransreisiconqueridors,
quesón m odelsd’unam asculinitat
violentaipatriarcal”.G abarró plan-
tejaoferiralsnoisalesescoles“m o-
delsde m asculinitatpositiva”,ésa
dir,exem plesd’hom es“valentspe-
rò connectatsam b elsseusvalorsi

sentim ents:LutherK ingo G andhi”.
U na educació que qüestionés els

estereotipsdegènere,lluitéscontrala
m isogínia il’hom ofòbia iensenyés
que la violència no ésm aila solució
ajudaria,segonsG abarró,aferqueels

SÒNIA SÁNCHEZ

B AR CEL O NA.La xacra delfracàses-
colarfa ballarelcap a totelsistem a
educatiu.E xperts,m estresiagents
socialsdebaten desde fa tem psles
causesdelfetque un 31,9% de joves
catalansnoacabin l’educacióobliga-
tòria,en busca d’una solució m àgi-
ca que cada cop queda m ésclarque
no existeix.O potsersí.H iha algú a
C atalunyaquediu quehatrobatl’an-
helatsecret.Psicopedagog im estre
deprim àriaam b23anysd’experièn-
cia,D anielG abarrócreu queteníem
laclau davantdelsullsino l’hem sa-
butveure:elgènere.

Q ueelfracàsescolarésm oltm és
alten elsnoisque en lesnoiesésun
fet provat i sabut. Però G abarró
s’agafa a lesdadespercridarl’aten-
ció sobreelfetque,desdelsanys80
finsavui,elsistem a educatiu espa-
nyolha aconseguitreduirelfracàs
escolardelesnenesm oltm ésqueel
delsnens(vegeu gràfic).G abarróes-
tàconvençutquel’origen d’aquestes
diferències“no ésbiològic”,no no-
m ésperquè “hiha estudiscientífics
que ho dem ostren”, sinó perquè
“aquesta disparitatde resultatstan
descarada éscosa delnostre país”i
no passa a altrespartsdelm ón.É s,
pertant,“un tem acultural”.

“Algunescosesconcretesvam fer
am b lesnoiesque no hem sabutfer
am b elsnois”,argum enta G abarró
en elseu llibreFracàsescolar?Laso-
lució inesperada del gènere i la coe-
ducació.Iquè éselque va ferdife-
rentl’escola am b lesnoies?G abar-
ró ho té clar:elsva saber“transm e-
tre elm issatge que la seva llibertat

Un estudiproposa una solució centrada en elgènere

noisentenguessin queserbonsestu-
diantsno elsfa“m enyshom es”,sinó
queésclauperquèdegranspuguin ser
elquevulguin,tantsivolen serbom -
berscom científics,inferm ers,perru-
querso hostesdevol.e

Causes
Q uelamajoria
delsdocents
siguin dones
identificales
aulescomun
espai femení

Estratègia
L’informe
plantejaforjar
una identitat
degènere
positivades
deben petits

E ls58.847atletesde laC ursad’E lC orteInglésbaten el rècorddel2004

de38m inutsi58segons.Aquesttri-
om f és el segon que aconsegueix
desprésdepujaradaltdetotdelpò-
dium l’any2009.Enguany,harebai-
xatun segon lam arcadelasevapri-
m era victòria.

Laxifrade58.847participantsen
aquestaedicióéslam ésaltaaconse-
guida desdel2004 im anté la prova
catalanacom ladem ésparticipació
a tota E uropa ila segona delm ón.

E n aquesta sortida,6.000 corre-
dorsvan arrencaram b xip grocdis-
tribuïtspertem pspertenirunacar-
rera neta,m entre que cinc m inuts
desprésesvaposaren m arxaelgran
grup de corredorspopulars,que es
prenen toteslesedicionsde la cur-
sacom un esdevenim entfestiu.A la

LAIA ESP ÍN

B AR CEL O NA. L’atleta m arroquí
M oham ed Benhbarkahaentratala
història de la prova,que ahircele-
bravala33aedició,desprésd’acon-
seguirlaquartavictòriaconsecuti-
vaam b un registrede33 m inutsi12
segonsperrecórrerels10,776 qui-
lòm etresdelcircuit.Lafitaaconse-
guida peraquestatleta en la C ursa
d’E lC orteIngléspassaaserunade
les m arques de la prova i es pot
equiparar a les de l’esportista Jo-
an V uides,guanyadorelsanys1988,
1989,1990 i1992.

En lacategoriafem enina,lam an-
resanaM eritxellC alduch vaaconse-
guirla victòria am b un cronòm etre

cursa s’hivan poderveure fam ílies
senceresque finsitothifeien par-
ticiparelsnadonso elsseusanim als
de com panyia.

Lavictòriadelm arroquínovaser
fàcil.Totique durantels7 prim ers
quilòm etres va anar sol,a partir
d’aquestpuntelseu com patriotaO t-
m aneBtaim ilivadisputarelprim er
lloc finsalsúltim s200 m etres.U n
canvideritm een lacarreradelgua-
nyadorvadeixarBtaim iasissegons.

Laterceraplaçavaserperaltam -
bém arroquíSam irAitBouycham a-
ne,quevaferun tem psde33m inuts
i56 segons,iva superarnom ésper
un segon elbadalonídelF.C .Barce-
lonaPolG uillèn.Elstram sm ésdurs
van serlespujadesa M ontjuïc.eL’ambient festiu domina la cursa. PERE V IRGILI
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