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Sóc professor i director d'una autoescola de conduir, i és curiós com afronta la gent 
l'obtenció del carnet de conduir. La majoria d'alumnes només vénen per treure's el 
carnet, fer les mínimes classes possibles i aprovar a la primera. Alguns alumnes diuen: 
"Ja n'aprendré quan tingui el permís".  

A l'autoescola hi ve gent que ja ha conduït motos, però també alguns que no anat ni en 
bicicleta. I el mateix passa amb el cotxe. Hi ha persones que tenen por de l'automòbil i 
es treuen el permís per necessitats laborals. Això ho entenc; no hi ha cap problema. Però 
no es pot anar dient que en una autoescola no s'aprèn a conduir. Si gravéssim les 10 
primeres classes que fan els aspirants a conductor i les últimes abans de l'examen, molta 
gent no es reconeixeria per l'evolució que ha aconseguit. És evident que hi ha una 
carència d'experiència quan un és conductor novell, però quan surts de la universitat o 
de qualsevol sistema educatiu, després d'anys d'estudi, de màsters, de viatges a 
l'estranger i de fer pràctiques en diferents feines, ¿que potser no cal experiència per 
acabar demostrant la nostra vàlua? ¿No cal experiència per ser un bon metge, pilot 
d'avió o bomber? Tots aquests són oficis en què està en joc la vida, i al conduir un 
vehicle per la via pública ens hi juguem la nostra i la dels altres. Les classes pràctiques 
es fan immersos en el trànsit normal, i en una ciutat com Barcelona segur que l'alumne 
tindrà moltes experiències, algunes dolentes, per aprendre a conduir.  

¿Es podria millorar l'ensenyament de la conducció? Sens dubte, però hi ha alumnes que 
pregunten: "¿Això també pot entrar a l'examen? Si no cal...". ¿Que hi ha professors que 
no fan bé la seva feina? Potser sí, com hi ha mals advocats, mals metges, mals polítics i 
mals periodistes, però no es pot generalitzar; la majoria de docents es preocupen per 
ensenyar bé. Pel que fa als pares, que recordin que l'examen de conduir ha canviat molt, 
el trànsit ha canviat, i l'exigència per aprovar l'examen, també. Per això, els alumnes han 
de fer més classes que les poquíssimes que es feien abans; a canvi, els nous conductors 
surten més preparats. Com diu un amic meu, "conducció tranquil·la i segura per viure 
millor". S'ha de recordar que tots hem estat conductors novells una vegada.  

 

1. Resum 

2. Comentari de la frase: “És evident que hi ha una carència d'experiència quan un és 
conductor novell, però (també) quan surts de la universitat o de qualsevol sistema 
educatiu, després d'anys d'estudi, de màsters, de viatges a l'estranger i de fer pràctiques 
en diferents feines.” 

3. Posa un títol al teu comentari. 

4. Troba un  antònim per cadascuna de les següents paraules: curiós, carència, novell, 
generalitzar. 
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