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Debat extraordinari sobre 

l’educació pública catalana 
 

 

EL DEBAT 

 

Després de diversos anys de desplegament de polítiques regressives i mercantilitzadores 

de l’escola pública i d’anys de reivindicacions contra aquestes polítiques per part de 

docents, famílies, col·lectius i moviments, el Departament d’Ensenyament ha endegat el 

projecte Ara és demà, un debat obert pel Consell Escolar de Catalunya que pretén 

definir el futur de l’educació a Catalunya. 

 

Els marcs i els actors establerts pel Departament d’Ensenyament a través d’Ara és demà 

han obviat moltes de les reivindicacions fetes durant tots aquests anys des de l’escola 

pública i han introduït noves qüestions que obeeixen a interessos privats aliens a la 

institució. Pel que fa als temes i als marcs establerts, els debats pedagògics, polítics i 

socials oberts en el darrers anys per la comunitat educativa pública no s’han considerat 

eix de debat en el projecte Ara és demà: ni la doble xarxa escola pública-escola 

concertada, ni la desinversió sistemàtica en escola pública, ni la precarització laboral 

dels docents, ni l’externalització de la política de renovació pedagògica, ni el descens en 

picat de les beques menjador i acadèmiques, ni la introducció de continguts curriculars 

com l’Emprenedoria o la Religió, entre d’altres. I pel que fa als actors convidats, els 

agents que han fet una crítica explícita a algunes de les actuacions polítiques envers 

l’escola pública no han estat convidats a participar a Ara és demà: ni les assemblees 

grogues, ni les plataformes antiretallades, ni els col·lectius que demanen la construcció 

de centres públics i l’obertura de places públiques, ni les entitats que s’han mostrat 

contràries al desplegament de la LEC i de la LOMCE, ni el col·lectiu impulsor de la ILP 

Educació, etc. Sí han estat convidats, en canvi, experts i empreses privades sense cap 

relació amb l’escola pública ni amb l’educació.  

 

L’escola pública és la institució més fonamental de la nostra societat i volem parlar-ne. 

Per aquesta raó proposem convocar un Debat extraordinari sobre l’educació pública 

catalana que resitui el debat en l’educació i l’escola públiques, que tracti els temes 

pedagògics, polítics i socials que preocupen a la comunitat educativa que vetlla per 

l’escola pública i que doni la paraula a aquesta comunitat. Les conclusions d’aquest 

debat es trametrien formalment al Consell Escolar de Catalunya en el marc del projecte 

Ara és demà. 

 

 

FULL DE RUTA 

 

El Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana  és una iniciativa oberta a la 

participació i la coorganització de totes aquelles persones i entitats (escoles, instituts, 

ampes, associacions, plataformes, col·lectius, assemblees, sindicats...) que treballen i 



defensen l’escola pública, i pretén retornar a l’escola pública catalana el paper social i 

institucional que li correspon.  

 

Esbossem a continuació una proposta inicial de full de ruta del Debat extraordinari 

sobre l’educació pública catalana. Aquesta proposta és tant sols un punt de partida 

perquè els diferents agents que es vagin sumant a la participació i coorganització del 

Debat comencem a treballar: 

 

1. Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana 

Trobada extraordinària de persones i entitats que creuen i treballen per l’educació 

pública amb un triple objectiu: 

> Reunir i donar visibilitat al mosaic d’entitats, plataformes, associacions, 

col·lectius i persones que treballen i defensen l’ educació pública per exposar i 

compartir situacions, problemes i diagnòstics i obtenir una panoràmica global 

de la situació actual de l’escola pública catalana i el procés privatitzador i 

mercantilitzador que està vivint 

> Discutir i construir propostes per intervenir en l’actual deriva de l’ educació 

pública catalana 

> Esdevenir un contrapunt al plantejament d’Ara és demà per frenar la seva 

pretensió de legitimitat  

 

2. Document de conclusions 

A partir del Debat, elaboració d’un document que reculli les conclusions, demandes i 

propostes sobre l’educació pública catalana treballades en la jornada, ja sigui en forma 

de declaració, manifest, llibre, document de conclusions o similars. 

 

3. Lliurament i difusió del document de conclusions  

Lliurament formal del document de conclusions al Consell Escolar de Catalunya en el 

marc del debat Ara és demà i difusió a la comunitat educativa, a mitjans de 

comunicació, etc. 

 

 

EIXOS DE TREBALL 

 

Com a punt de partida, fem una proposta inicial d’estructura del Debat en 6 eixos de 

treball que abordarien les diverses qüestions que afecten a l’educació pública catalana i 

1 taula de precs i greuges on es recollirien les incidències i demandes que mestres, 

famílies i qualsevol integrant de la comunitat educativa vulgui transmetre. Es tracta 

d’una proposta temàtica provisional que pretén funcionar tan sols com a punt de partida 

per començar a treballar entre tots els participants i coorganitzadors del debat: 

 

1. L’educació pública com a eina de transformació social 

Principis i fonaments de l’escola pública. Drets dels infants. Política educativa i 

globalització. Transformació social i renovació pedagògica. Equitat. Currículum. 

Avaluació. Pensament crític i laïcitat. Immersió lingüística. 

 

2. Privatització i mercantilització: l’educació i les escoles com a béns de mercat 

La doble xarxa: escola pública-escola concertada. Les subxarxes dins el sistema públic. 

La lliure elecció de centre. Externalitzacions: de la política educativa als serveis de 



neteja i menjador. La lògica competitiva en l’aprenentatge, la tasca docent, l’avaluació i 

la governança.  

 

3. Pressupostos: inversió i desinversió en l’escola pública 
L’equitat del sistema. Equitat, diversitat i inclusió. El 6% com a horitzó i la desinversió 

gradual en l’escola pública. Mapa escolar, places públiques i ràtios. Gratuïtat, beques i 

copagaments. La doble xarxa (pública i concertada) i les subxarxes dins la pública. 

Infraestructures i instal·lacions. 

 

4. Docents: el principal tresor de l’escola pública 

Drets i deures dels docents. Compromís amb el desenvolupament intel·lectual, 

emocional, social, físic i ètic de l’alumnat. Condicions laborals, interinatges i 

substitucions. Manca de reconeixement. Formació permanent, renovació pedagògica i 

avaluació docent. Claustres i direccions: el funcionament democràtic i cooperatiu en 

extinció. Places i nomenaments: conciliar transparència i diversitat amb necessitats 

pedagògiques específiques. 

 

5. Democràcia i participació: la centralitat pedagògica de la democràcia a les 

escoles 

Funcionament democràtic: des de l’aula fins a la gestió del centre. La comunitat com a 

subjecte principal. Participació i gestió comunitàries. L’autonomia de centre. La lliure 

elecció de centre. La legislació antidemocràtica: decret de plantilles, decret d’autonomia 

de centres i decret de direccions. 

 

6. Discurs mediàtic: el paper dels mitjans de comunicació en l’actual situació de 

l’educació pública 

L’agenda mediàtica: llengua catalana, innovació pedagògica i PISA. Els silencis 

mediàtics: retallades, privatització i mercantilització de l’escola pública. Qui marca 

l’agenda mediàtica? El paper específic dels mitjans públics. Relats i discursos. 

 

Taula de precs i greuges 

Es planteja la possibilitat d’instal·lar durant les jornades una taula de recollida de 

greuges i precs, i convidar a centres, mestres, direccions, famílies i col·lectius a 

notificar incidències i reclamacions amb què quotidianament es troben a les escoles per 

tal de recollir-los en un memorial. Per exemple: manca de traductors per fer tutories 

amb els pares migrants dels alumnes, autofinançament de la formació permanent, 

instal·lacions en males condicions, manca de calefacció, etc. La idea és obtenir una 

imatge viva i directa del dia a dia de la realitat de l’educació pública. 


