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En la societat actual, el ritme 
frenètic i l’obsessió pel temps, 
per arribar d’hora, per acabar 
les tasques com més ràpid 
millor, està instal·lat en les 
nostres vides. L’acceleració 
absurda en què vivim immer-
sos ens produeix insatisfacció 

quan, teòricament, el que perseguim és tenir 
més temps per gaudir-lo. Aquesta manera de 
fer i de viure s’assimila en tots els àmbits, tam-
bé en l’educatiu, on la societat ens ha dut a la 
colonització absoluta del temps de la infantesa. 
El temps dedicat a jugar o als amics s’ha reem-
plaçat per una agenda plena d’horaris escolars i 
activitats extraescolars. 

En Elogi de l’educació lenta es planteja la necessi-
tat de cercar un temps just en l’educació de l’infant 
i s’assenyala la necessitat de tenir en compte que 
cada infant té el seu propi ritme d’aprenentatge.

En la primera part del llibre, l’autor refl exiona so-
bre l’escola amb relació a la societat i fa evident 
la semblança que existeix entre el ritme accele-
rat de la societat actual i els programes educa-
tius amb currículums sobrecarregats. També 
s’hi mostren les contradiccions que es viuen en 
la societat per tal de fer una refl exió sociològi-
ca en què s’intenta emmarcar la manera actual 
d’entendre l’educació. L’autor denuncia que a 
causa del ritme exageradament accelerat es 
perden molts aprenentatges que difícilment es 
podran recuperar més endavant.

La segona part del llibre s’endinsa de ple en 
el camp de l’educació i l’àmbit familiar: l’autor 
qüestiona el model de l’administració educativa, 
que sovint avança els currículums suposant que 
d’aquesta manera s’aprendrà més i millor. 

En l’última part del llibre, Domènech incorpora un 
seguit de propostes per fer realitat la seva teoria 
i un decàleg per a una educació lenta. Entre les 
propostes podem destacar que les activitats edu-
catives han de defi nir el temps necessari per ser 
realitzades, que cada infant necessita un temps 
sostenible per aprendre, que el temps dels educa-
dors s’ha de redefi nir i que l’escola ha d’educar el 
temps. Dins el decàleg es proposa  simplifi car els 
programes escolars, donar prou temps perquè 
l’alumnat pugui ser creatiu en les activitats que re-
alitza, i saber perdre el temps amb activitats que 
no estiguin organitzades ni estructurades o que 
no siguin previsibles. 

Dins el llibre es remarca la importància de saber 
analitzar i distingir quins són els aspectes més 
importants de l’educació (deixant de banda les 
parts del currículum, de l’organització, de la vida 
a l’aula i de l’escola que siguin menys urgents o 
importants) i es bandeja la idea d’una educació 
entesa com una acumulació quantitativa de co-
neixements que fi nalment no s’assimilen.

L’escola s’ha d’entendre com un lloc de de-
bat i, per tant, on cal obrir un espai per fer re-
fl exions. Perquè “abans” i “més ràpid” no són 
sinònims de “més” i “millor”.
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