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Ben educats! 
 
Hi ha accions que ens molesten, ens 
disgusten o ens fan sentir malament: 
quan algú escup a terra al mig del 
carrer, quan algú fa un soroll excessiu 
en un lloc públic o escolta una música 
que es pot sentir des del poble veí, 
quan algú ens tracta amb desconside-
ració, quan... Estimada lectora, estimat 
lector: espero que el títol d’aquest 
article hagi despertat el seu interès i 
segueixi llegint. Vivim en una societat 
educada? Nosaltres, ens considerem 
persones ben educades? Els nostres 
fills, o els nostres alumnes segueixen 
els camins que marquen la “bona 
educació”? 
 
Però què vol dir això de  
“bona educació”?  
 
Hi ha qui parla de les “bones maneres”, 
o “bones formes”; n’hi ha que parlen 
“d’urbanitat” o potser de “comporta-
ments socials”, o de “normes de 
convivència”; n’hi ha que parlarien de 
“civilitat” o de “formes de cortesia”, fins i 
tot hi ha qui parla de “protocol”; en 
qualsevol cas aquests conceptes ens 
remeten a quelcom que és com l’oli que 
fa anar amb suavitat el motor de la 
societat.  
Podem tenir, això sí, criteris diferents, 
visions diverses o sensibilitats distintes, 

però segurament estarem d’acord que 
la nostra societat diversa, freda a vega-
des, individualista, necessita d’unes 
pautes que ajudin el seu funcionament 
correcte. Podem estar més o menys 
d’acord en situacions concretes, en 
detalls, però el tema és bàsic per a la 
formació dels nostres nens i nenes.  
 
Llistat d’aspectes  
que caldria tenir en compte.  
 
La llista que hi ha a continuació és 
oberta (cadascú podria allargar-la o 
modificar-la), és suggerent (potser pot 
ajudar-nos a reflexionar), és coneguda 
(no hi ha coses noves, però pot ser útil 
recordar algunes coses), és senzilla 
(són coses senzilles, gens complica-
des) i universal (a l’abast de tots, grans 
i petits). 
 
Llenguatge: volum, formes educades, 
formes grolleres. 
Segurament caldria incorporar al nostre 
diccionari vital aquest mots: Amabilitat. 
Cortesia. Paciència. Respecte. Consi-
deració. Tacte. Afabilitat. Somriure. 
Perdó. Relaxació. Col·laboració. Con-
fiança. 
Formes de tractament: tu, vostè, vos... 
però amb tacte, respecte i afecte. 

 



Formes de cortesia: Si us plau, gràcies, 
perdó, bon dia... 
Pensar en els altres i no només en un 
mateix. 
Tenir paciència i consideració pels 
altres. 
Tracte afable, no malhumorat, ni 
nerviós. 
Benevolència amb els altres. 
Un respecte més especial, més curós 
per les persones grans, pels avis, pels 
malalts, per la gent necessitada, per les 
persones diferents... 
Tothom es mereix un respecte, un 
tracte cordial i un somriure. 
Cedir el pas, al carrer, a l’escola, als 
edificis públics, als carrers... 
Saludar a l’entrada i acomiadar-se a la 
sortida.  
Deixar parlar: escoltar, respectar i no 
interrompre. 
Ser servicial. 
Ser puntual. 
 
Tractar amb correcció i respecte els 
espais, el mobiliari, els objectes co-
muns; sigui a casa, sigui a l’escola, 
sigui al carrer, o als llocs públics. 
Cuidar les coses de tots. 
Comportament a la taula, als àpats 
(boca tancada, no crits, paciència, 
netedat, pautes, formes educades...) 
Maneres de fer en els llocs públics. 
Higiene personal, higiene dels llocs 
públics. 
Cuidar el lavabos i fer-ne un ús 
correcte. A tots ens agrada trobar-los 
nets i endreçats. 
Maneres de vestir: faig el que vull o 
penso en els altres? No en el què diran, 
evidentment. 
 

Segurament caldria bandejar del tot 
en la nostra vida i en les nostres 
relacions algunes coses com ara:  
La pressa; viure enfadats, malhumo-
rats, amoïnats; no veure els altres, no 
cedir el pas, ser poc sensibles als de 
prop; la manca de comunicació, la poca 
atenció als sentiments propis i aliens, el  
passotisme, el cinisme, la crítica negati-
va, el desencís, la insatisfacció, la infi-
delitat, la incomunicació, l’enyorança de 
“temps millors”, la mala educació... 
No interrompre les converses, les clas-
ses, les activitats col·lectives... 
No donar excuses i assumir les pròpies 
responsabilitats (a cada edat les 
seves). 
 
Cal ensenyar-ho: cal ser social, cal 
saber conviure amb respecte pels 
altres. 
Tots en podem ensenyar, perquè 
l’educació és cosa de tots, pares, nens, 
professors, familiars, amics, personal 
de l’escola... Cal fer un món més 
amable, més cortès, més servicial, més 
respectuós, més humà, en definitiva: 
més educat. No serveixen les expres-
sions del tipus: És petit, ja n’aprendrà! 
Què graciós! Jo ho faig així! Que faci el 
que vulgui, ja és prou gran! Jo faig el 
que em dóna la gana!...  
En aquest tema, com en molts altres de 
la vida de les persones, les coses no se 
saben espontàniament; més aviat s’han 
aprendre, s’han d’ensenyar. Cal un es-
forç, potser una correcció sovintejada, 
cal una certa “frustració”, cal una 
repetició, cal una exigència... Cal 
ensenyar a anar per la vida, per a ser 
feliç i ajudar la felicitat de tots.   
 

Jesús Bosom, educador 
 

Les coses no se saben espontàniament;  
més aviat s’han aprendre, s’han d’ensenyar. 
      


