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COMPRENSIÓ ESCRITA I EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS

TEXT 1

Llegiu en veu alta el text següent davant les persones que examinen i després tracteu de 
convèncer el vostre company o companya segons els arguments que us donem.

La nova educació de Finlàndia planteja eliminar les matèries

Finlàndia és el país número u en pràcticament tots els rànquings escolars. Perquè el país nòrdic 
seguisca estant al capdamunt, els seus polítics i funcionaris ja estan pensant com serà el món del 
demà per aconseguir que els nens d’avui dia siguen els millors professionals en el futur. La conclusió 
és revolucionària, cal eliminar les matèries, res de matemàtiques, física, història o literatura. Si s’aprova 
el nou pla d’estudis, els joves i nens hauran d’estudiar temes, situacions o esdeveniments. 
Pasi Silander, cap del departament de Desenvolupament Educatiu de la ciutat d’Hèlsinki, explica al 
mitjà anglès The Independent que el que es busca és un tipus diferent d’educació que prepare els 
infants per al treball del demà. “En el passat, els bancs necessitaven molts comptadors que hagueren 
de fer molts càlculs. Però ara la situació ha canviat: els més petits ja fan servir computadores molt 
avançades capaces de realitzar aquestes operacions, així que hem de canviar per adaptar-nos a la 
societat”, raona. A més d’aquest tipus d’ensenyament per temes, la revolució escolar també se centrarà 
a eradicar per complet la figura del professor que fa la classe i que no permet als alumnes participar. Es 
vol potenciar que els joves es dividisquen en grups i afronten problemes ells sols, posant-se d’acord, 
de manera que es potencien les seues habilitats comunicatives i de treball en grup

www.microoci.com (adaptació)

OPCIÓ A
Estàs d’acord que cal innovar en l’educació i canviar l’esquema actual, que és un poc rígid. Però veus 
excessiu trencar amb les matèries i fer desaparèixer el professor tal com planteja el text. Això podria 
crear una situació de caos i desordre a l’aula.

OPCIÓ B
Estàs totalment d’acord amb el text. Cal fer desaparèixer les matèries i reduir al màxim la presència del 

professor. I encara més, introduiries un element important, que és el treball a l’aire lliure i fora de l’aula. 
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