2. QUÈ SE’N PENSA DE L’ESCOLA DES DES DE LA PERSPECTIVA
LAICA…?
2.1. Justificació personal
Atès que la meva dedicació al camp de l’educació ha transitat per entre el món de
la confessionalitat educativa, com així ho he deixat palès des del començament,
considero escaient donar una ullada a l’escola estrictament laica. Encara que no
pretenc, en aquest punt del treball, aportar tota la profunditat que el tema
requeriria. Tanmateix, sí que he d’incidir en la definició i las causes que
conformen el laïcisme:
Sigui des de la filosofia que el sustenta com el naturalisme, el
racionalisme, la filantropia, el deisme, el materialisme.
Sigui des de les causes reaccionàries que el nodreixen com
l’anticlericalisme, el rebuig a tot allò que pertany a l’ordre
eclesiàstic o confessional, l’ateisme pràctic o teòric, dialèctic o
concret, existencial o intel·lectual…, així com l’agnosticisme
religiós.
Tanmateix, només ambiciono explorar els principals moviments laïcistes que s’han
establert entre nosaltres i que, certament, han aportat una contribució també
digne a l’esfera educativa.
2.2. Principals moviments de l’Escola laica
Harvey Cox i el moviment secularitzant de «La ciutat secular».
Desmitificació religiosa, rebuig de ritus i fórmules abstractes, canvi
de llenguatge, horitzontalitat versus verticalitat, educació
integradora, preparació per amb un nou model de laïcisme obert. a
la vida pragmàtica…Obres importants: «La ciudad secular: cómo
una teología comprometida llega a convertirse en política».
Célestin Freinet i els valors humans en contraposició dels
religiosos, l’acció per sobre de la ideologia amb una metodologia
activa (la «impremta escolar») que suposa treballs intel·lectuals,,
realitzacions manuals, col·laboracions socials, critiques per
dialogar i progressar…«Biblioteca de l’Escola moderna» Col·lecció
d’opúscles (1-22) sobre l’obra de C. Freinet. Editorial Laia-BCN.
El laïcisme alemany: Max Adler i Paul Oestreich…
El laïcisme nord-americà: Benjamin Franklin, Tomàs Jefferson,
Tomàs Paine, W.James, Jonh Dewey…
El laïcisme soviètic: Lenin, Blonskiji Makarenko…
El laïcisme espanyol: Francisco Giner de los Rios…

2.3. L’educació en l’horitzó 2020 des de la Fundació Jesuïtes Educació
(FJE)
La transformació de l’educació, en un intent innovador i en fase
d’experiència pilot, veu la llum en aquest curs acadèmic 2014-2015 de la mà
de la Fundació Jesuïtes Educació (FJE), com una petita llavor que ha de
convertir-se en un gran arbre, els fruits del qual assaboriran la seva
maduració en l’horitzó de l’any 2020.
La lectura d’un butlletí penjat a la xarxa i editat en el moment d’estrenar el
curs 2014-2015 ens aporta les idees d’un gran grup de persones que, en la
realització d’un gran, esforçat i il·lusionat projecte de canvi, espargeix al
camp educatiu els seus continguts i brinda als nois i noies -com a principals
actors de la tasca educativa- als seus pares, als educadors i a la societat en
general, una realitat que ha començat una nova singladura: «La
transformació de l’educació».

