

Article d’opinió sobre quina és o hauria de ser la nostra dedicació,
com a docents, a la mobilitat sostenible.

Vigila no corris, mira per on vas, estigues atenta al trànsit, posa’t el casc, no
utilitzis el mòbil, porta roba reflectant... i així una rècula de frases que els
nostres fills i filles senten a diari.
També, porta la targeta, compra el bitllet, tingues e
educació,
ducació, respecta els altres,
cedeix el lloc a persones grans, embarassades, quitxalla i qui vegis que ho
necessita, no molestis els altres passatgers... són conegudes pels nostres fills i
filles i si és el cas, pel nostre alumnat.
Com a docents, tenim una responsabilitat, hem de tenir cura de les nostres
paraules i dels nostres actes, així com practicar amb l’exemple. Tant si és
conscientment com si no ho és, l’alumnat ens pren com a model. Positiu o
negatiu, aquest és el fet i nosaltres que som els que pa
passem
ssem moltes hores amb
els nois i noies som el seu referent part de la jornada. Transmetem uns
coneixements i ajudem a ampliar
ampliar-los,
los, a formar persones lliures, ciutadans i
ciutadanes del futur i aquest fet comporta una gran responsabilitat i alhora un
gran poder.
oder. Sí, poder de convicció, de convocatòria i de model a seguir o no.
La llibertat de pensament i d’actuació té això. Avantatges i inconvenients.
Generalment,, quan hi ha problemes dins la societat
societat,, quan els menors no
segueixen les normes o ho fan incorrectament, des de casa, les famílies
inculquen uns valors, un estil de vida i uns ensenyaments universals, d’aquells
que se’n diu “per
per saber anar pel món
món”. Aprendre i ensenyar a comportar-se
comportar
en
societat.
at. Em consta que és així i les famílies del nostre alumnat ho fan. No
obstant, sempre n’hi ha que no se’n preocupen, tenen altres interessos, estan
massa ocupades amb altres temes i deriven certes responsabilitats a les
escoles i instituts.

Doncs molt bé, el professorat accepta aquesta responsabilitat i treballa
conjuntament amb l’alumnat. Xerrades, cursos, vídeos, concursos, debats... ús
del transport públic en les excursions sempre que es pugui... una sèrie de
mesures que ajuden a la formació de la personalitat, promoguin la sostenibilitat
i a l’adquisició de coneixements.
Pel que fa al tema que ens ocupa, la nostra implicació i responsabilitat es basa
en la promoció d’aparcaments per a bicicletes al centre, patinets, xerrades
sobre les normes de circulació, la promoció de l’ús del transport

públic,

sostenibilitat ambiental i qualsevol dels temes relacionats amb aquests. Ho
treballem en les sessions de tutoria i des de qualsevol àrea, ja que, els eixos
transversals de les matèries són comuns i tots anem en la mateixa direcció.
Per tant, el professorat fa el que pot i més, moltes vegades sense ajuda de les
institucions i de les famílies, fins i tot, a títol personal, però mai, mai deixarà
l’alumnat sense un consell, sense ajut de qualsevol tipus i el que és més
important, sense escoltar i animar qualsevol alumne o alumna que ho necessiti.
Així doncs, la nostra dedicació és la que és, al servei del nostre alumnat i de les
seves famílies.
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