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Aquest documentpretén posar sobrela taula lesprioritats que calabordar i proposamecanismes departicipació com agarantia que elscanvis es duguin aterme amb elmàxim deconsens

La necessitat d�impulsar canvis per millorar el nostre sistemaeducatiu que vagin en la línia de respondre a les demandesde la nova societat del coneixement i el nou marc polític fa-vorable a situar l�educació com un dels aspectes clau de lasocietat del futur ens porten a elaborar aquest document, quepretén posar sobre la taula les prioritats que cal abordar ialhora proposa mecanismes de participació com a garantiaque els canvis que s�impulsin, més globals o més parcials, esduguin a terme amb el màxim de consens.
L�educació de la ciutadania és clau en la societat actual. Podemavançar cap a una societat inclusiva, menys desigual, o,contràriament, podem aprofundir en les desigualtats i en lesexclusions. Podem contribuir a una societat sostenible i quees preocupi del benestar de la seva ciutadania o tot el contrari.Podem contribuir a aprofundir en els valors democràtics opodem donar peu a formes d�administració més allunyadesd�aquests valors. Podem enfortir un ensenyament públic pera tothom, gestionat i supervisat democràticament, veritablemotor de la qualitat educativa de tot el sistema, o podem deixarque sigui la ventafocs.
Durant tot un curs escolar, el MUCE ha reflexionat sobrediversos aspectes que configuren l�educació per tal d�arribara acords sobre quins són els aspectes bàsics de políticaeducativa a desenvolupar els propers mesos, quines són lesprioritats i quins criteris caldria tenir en compte a l�hora

1. Presentació

L�educació de laciutadania és clauen la societatactual
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d�abordar els canvis i les millores que l�educació necessita. Elresultat ha estat exposat en les jornades del passat 22 demaig. Les conclusions dels grups i del treball de les jorna-des han donat lloc a aquest document de síntesi que uspresentem.
És un document que conté els aspectes bàsics que creiemque cal abordar i alguns criteris i propostes concretes que espoden tenir en compte. Ens sembla imprescindible quel�Administració educativa i els representants de la comunitateducativa acordin un calendari de treball per posar en marxales reformes, els canvis i les millores que presentem.

Ens semblaimprescindible quel�Administracióeducativa i elsrepresentants de lacomunitateducativa acordinun calendari detreball per posar enmarxa lesreformes, elscanvis i les millores
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L�educació de les persones és un procés que s�estén al llargde tota la vida i una aposta social irrenunciable a la qual elsistema educatiu ha de donar resposta. Tot model educa-tiu té uns objectius que el configuren. En aquest sentitassenyalem:
� La formació d�una ciutadania culta, capaç d�aprendreal llarg de tota la vida, dotada de valors sòlids, crítica icompetent per intervenir activament en una societatdemocràtica amb voluntat de transformar-la. L�educacióde les persones és un procés que s�estén al llarg detota la vida.
� La igualtat d�oportunitats per a tothom, que implicaaconseguir que, sigui quin sigui el seu origen o situaciósociocultural, tota persona pugui assolir els objectiuseducatius bàsics.

Proposem un model educatiu que:
� Salvaguardi les millores assolides en el marc de laLOGSE i plantegi l�aprofundiment en els seus principiseducatius.� S�anticipi a les noves situacions socials i culturals iplanifiqui adequadament les respostes.� Sigui flexible per donar resposta al context concretde cada centre i el seu entorn.

2. Model de sistema educatiu

L�educació de lespersones és unprocés que s�esténal llarg de tota lavida
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� Afavoreixi la connexió entre les diverses etapes imodalitats educatives.� Es basi en la participació en tots els nivells delsistema com un element de qualitat i d�excel·lènciaeducativa.� Reconegui i treballi per tal que el sistema públicd�educació sigui el motor que permeti l�assolimentdels objectius de manera generalitzada i, per tant, lamillora constant del conjunt del sistema.� Sigui un element bàsic de cohesió social i d�incor-poració i acceptació de la diversitat cultural de lanostra ciutadania.� Prevegi que el català sigui llengua d�ús habitual i ve-hicle del procés d�educació/aprenentatge.� Consideri la laïcitat com un eix bàsic per a la pluralitati la llibertat de consciència.� Es fonamenti en la coeducació com l�element trans-missor de valors d�igualtat contra l�exclusió, la dis-criminació i la violència de gènere.

Cal que el sistemapúblic d�educaciósigui el motor quepermeti l�assolimentdels objectius demanerageneralitzada



11

L�educació en l�actualitat té una estructura molt complexa.Està formada per una diversitat d�etapes, serveis escolars in-terns i externs, una oferta educativa formal dins del sistemareglat i una altra de no formal, més lúdica, corresponent altemps de lleure o extraescolar. Les administracions educativesexecuten diferents programes educatius en la majoria delscasos poc coordinats. També cal considerar les aportacionseducatives de les entitats, fundacions, ONG, etc., que, prope-res o no al sistema educatiu, intervenen amb propostes iprogrames.
L�obligatorietat o no de l�oferta, la gratuïtat o la titularitat delservei, entre altres, determinen les relacions entre els diferentselements.
Aconseguir una coherència entre aquests componentsdiversos és un objectiu bàsic. Tots ells han de tendir a donarresposta als aspectes que configuren el model educatiu quehem assenyalat en l�apartat anterior.
El nivell competencial i l�autonomia
Un primer aspecte que cal resoldre és com combinar elsdiversos nivells de competències i l�autonomia de decisió queconvé que tingui cada element del sistema. Cal tenir encompte que venim d�una organització fortament centralista iuniformista que no ens satisfà.

3. Organització del sistema educatiu

Venim d�unaorganitzaciófortamentcentralistai uniformista queno ens satisfà

Aconseguir unacoherència entreaquests compo-nents diversos és unobjectiu bàsic
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L�Estat ha de legislar amb el consens i l�acord de les autono-mies. La Generalitat ha de poder desenvolupar tots elsaspectes legislatius i d�acord amb les competències que lidonarà el nou Estatut. Així mateix, la Generalitat ha de des-envolupar les legislacions pròpies amb l�acord i el consens deles administracions locals.
La Generalitat, com a administració educativa responsable,ha de generar processos de descentralització educativa basatsen el principi de subsidiarietat (el que es pot resoldre enun nivell proper no cal que es resolgui en un nivell superior) ien l�acord i el consens (cap nivell superior de l�Adminis-tració legisla sense acord de les instàncies inferiors).
Els municipis, les mancomunitats municipals o els consellscomarcals (segons extensió i població escolar) podran assumircompetències educatives.
L�autonomia dels centres i l�organitzacióde zones educatives
L�autonomia dels centres educatius és un dels aspectesclau del model organitzatiu que proposem. Aquesta autonomias�ha de basar en quatre principis clau:

� Recursos bàsics per a tothom i específics adaptats ales necessitats de cada centre i del seu projecte.� Transparència i participació en la presa de decisions.� Control social de la gestió.� Interdependència. Limitació de l�autonomia en un con-text.
Les dimensions dels centres educatius i la necessitat d�establirla cooperació entre ells com un dels aspectes bàsics de qualitatdel sistema ens porten a plantejar la formació de zoneseducatives 0-18.

La Generalitatha de generarprocessos dedescentralitzacióeducativa basatsen el principi desubsidiarietat, enl�acord i elconsens

L�autonomiadels centreseducatius és undels aspectesclau del modelorganitzatiu queproposem
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Les zones educatives 0-18 seran la concreció en el territoridel desenvolupament de l�autonomia educativa que propo-sem. Per les seves dimensions permeten l�establiment d�ungran marge d�actuació sense entrar en incoherències o com-petències entre els diversos centres que les conformen. Perla seva proximitat, faciliten l�organització d�acord amb lesnecessitats de la seva població.
Les zones educatives 0-18 es defineixen a partir de:� Un territori i un nombre d�alumnes abastable i pròxim.� Un conjunt de centres educatius de 0 a 18 anys (escolabressol, educació infantil i primària i educació se-cundària).� Uns serveis especialitzats comuns.� Uns centres d�educació no formal de referència.� Un projecte educatiu compartit que implica coor-dinació de projectes pedagògics i una gestió col·lectivade recursos.� Uns òrgans de gestió i de participació que garanteixinel projecte.� Unes relacions entre els centres educatius i les entitatssocials i culturals basades en la cooperació i l�accep-tació col·lectiva de responsabilitats.
Les zones educatives 0-18 tindran competències sobre:� Models de gestió i participació.� Jornada i calendari escolar (coordinadament ambaltres instàncies properes).� Matriculació.� Els plans de treball dels serveis especialitzats.� Adscripció, avaluació i formació del professorat.� Avaluació interna i externa dels centres.� Plans específics d�acollida de l�alumnat.� Mesures de compensació i garanties de la gratuïtat.� Plans de coordinació amb l�educació no formal o altresinstàncies socials, econòmiques i culturals de l�entorn.

Les zoneseducatives 0-18seran la concrecióen el territori deldesenvolupamentde l�autonomiaeducativa

Unes relacionsentre els centreseducatius i lesentitats socials iculturals basades enla cooperació il�acceptaciócol·lectiva deresponsabilitats
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Cada zona educativa tindrà adscrits uns serveis educatiusespecialitzats (EAP, LIC, CREDA, CRP, etc.) i coordinaràl�actuació tant dels que depenguin de l�Administracióautonòmica com de la local. Es dotaran d�acord amb lesnecessitats de cada zona, els seus plans específics estaraninserits en el propi projecte i pla de treball anual i participaranen els seus òrgans de gestió.
La zona educativa garantirà la coordinació entre totes lesetapes i aprofundirà especialment en el caràcter educatiuintegral de l�educació infantil (0-6) i en la relació entre lesetapes obligatòries. Establirà mecanismes de coordinacióentre totes les etapes, entre els diversos centres educatius,amb itineraris establerts per als alumnes.
En les zones educatives i en els centres l�equip directiu ésrepresentant de la comunitat educativa i el màxim responsableque les instàncies educatives del centre o zona funcionin. Laseva funció ha de ser la de gestionar el projecte educatiu. Laseva elecció ha de ser democràtica, amb la participació detots els sectors de la comunitat educativa del seu àmbitcorresponent.
Etapes i modalitats
Respecte a les diverses etapes i modalitats proposem lessegüents mesures a desenvolupar amb caràcter urgent:

� Garantir el nombre suficient de places públiques enel primer cicle (0-3 d�educació infantil).� Revisar els objectius de totes les etapes i reforçarl�especificitat de cadascuna.� Revisar els processos d�atenció a la diversitat en totesles etapes, començant per l�educació infantil i laprimària.

La zonaeducativagarantirà lacoordinacióentre totesles etapes

L�equip directiués representantde la comunitateducativa i elmàxim responsableque les instàncieseducativesfuncionin
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� Aprofundir en el concepte de comprensivitat.� Aprofundir en els principis de l�escola inclusiva, ambla inversió de recursos i formació necessària per tal defer-ho en les condicions idònies.� Augmentar el percentatge d�alumnes d�educaciópostobligatòria, per arribar a nivells propers a la gene-ralització, fins als 18 anys.� Establir un sistema integrat entre la formació profes-sional reglada, la ocupacional i la contínua, d�acordamb la realitat social i econòmica de cada territori.� Revisar la normativa i funcionament de l�educació depersones adultes.
Incentivar i regular aquells aspectes que permetin garantir laqualitat de l�educació no formal i la igualtat per a tothom enl�accés als espais formatius en temps de lleure.
Jornada, horari i calendari
El calendari, la jornada i l�horari escolar s�establiran d�acordamb les necessitats educatives de l�alumnat en cada edat ietapa educativa. Per revisar-los caldrà comptar amb laimplicació de les administracions, del món empresarial i delconjunt de la societat, per tal de poder facilitar la conciliacióde la vida personal, familiar i laboral. La seva concreció hauràde basar-se en un ampli consens entre tots els sectors.
El Departament d�Educació fixarà el total de jornades lectivesanuals, els períodes de vacances per a tot el país (hivern, estiu,primavera�) i el nombre total de dies de permanència en elcentre del professorat previ acord amb els seus representantslegals en el si de la mesa sectorial i/o altres àmbits denegociació. La possible redistribució d�aquests períodes peraconseguir una major racionalitat haurà de tenir en compteel manteniment global d�aquests aspectes i, sobre totes lesaltres, primaran les necessitats educatives de l�alumnat.

El calendari, lajornada i l�horariescolar s�establirand�acord amb lesnecessitatseducatives del�alumnat

La seva concrecióhaurà de basar-seen un ampli consensentre tots elssectors
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El mateix Departament fixarà el nombre d�hores lectives diàriesque ha de tenir l�alumnat tot tenint en compte la seva edat il�etapa educativa en què es trobi. Establirà una regulacióbàsica sobre les hores complementàries per evitar desigualtatsi fixarà el màxim d�hores que un alumne o una alumna podenpassar en el centre.
Tanmateix, i en el marc del desenvolupament de l�autonomia,es podran sol·licitar i autoritzar altres calendaris per raonsclimàtiques o socials.
Les zones educatives concretaran aquests aspectes d�acordamb les seves necessitats i en col·laboració amb la resta deles entitats del territori i amb les zones educatives properes,en el marc dels consells comarcals o municipals o escoltant,si s�escau, les orientacions dels municipis més petits. Fixaranla distribució de l�horari referit a la distribució de les horeslectives, de les hores complementàries, els serveis d�acollida,els tallers de migdia, les activitats de tarda, així com lautilització del centre fora del calendari escolar (caps desetmana i vacances).
Mapa escolar
El mapa escolar és l�instrument de planificació educativa delqual es dota l�Administració per tal de garantir una ofertaeducativa de qualitat per al conjunt de la població escola-ritzada.L�oferta pública ha de vertebrar i assegurar l�escolarització dequalitat per a totes les etapes educatives.
La revisió del mapa escolar ha de garantir:

� Donar resposta a les noves situacions canviants de lapoblació escolar (arribada de nouvinguts, matrículaviva, etc.) i a l�evolució de la població en general.

L�oferta públicaha de vertebrari assegurarl�escolaritzacióde qualitat pera totes lesetapeseducatives

La revisió delmapa escolar hade donarresposta a lesnoves situacionsi a l�evolució dela població
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� L�adequació dels itineraris actuals i de les noves cons-truccions a la configuració de zones educatives 0-18.� La formació d�itineraris educatius per a l�alumnat quepermeti la seva escolarització dels 0 als 18 anys.� El conjunt d�elements que asseguren el funcionamentdel sistema educatiu en un territori concret: serveisespecialitzats, formació del professorat, edificis, plan-tilles, recursos per a l�equitat i la compensació dedesigualtats, etc.� L�oferta d�altres etapes i modalitats educatives post-obligatòries i la seva coherència i integració: educaciód�adults, formació professional de grau mitjà i supe-rior, formació ocupacional, escoles d�idiomes, educacióartística, etc.� L�oferta d�ensenyament públic 0-18 per a tota lapoblació escolar segons les seves demandes.
L�Administració local ha de liderar la planificació educativadel territori a partir del coneixement de necessitats que liatorga la proximitat. La participació i implicació de tots elssectors i estaments ha de ser l�instrument que garanteixi laqualitat i la quantitat.
Matriculació
Els decrets d�admissions d�alumnat han de preveure:� L�arbitratge de mecanismes des del Departamentd�Educació i des dels altres serveis descentralitzats(serveis territorials, inspecció, comissions d�esco-larització, etc.) per fer el seguiment de tot el pro-cés i per controlar que els drets i els deures, de manerareal i efectiva, siguin iguals per a tothom en tots elscentres sostinguts amb fons públics.� L�establiment d�una ràtio estàndard màxima,només modificable amb l�acord de tots els estamentsafectats.

L�Administraciólocal ha deliderar laplanificacióeducativa delterritori

Els decretsd�admissionsd�alumnat hande preveurel�arbitratge demecanismes perfer el seguimentde tot el procés
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� La determinació del nombre màxim d�alumnes pergrup amb necessitats educatives específiques.Establir dotacions de recursos específics en funciód�aquests i aquestes alumnes en tots els centressostinguts amb fons públics.� L�escolarització de l�alumnat amb necessitats edu-catives específiques tipificades de greus o profundesamb l�acord de famílies, escola i administracionsresponsables, en què es determinin els recursos peratendre�l.� La definició dels criteris a l�hora d�autoritzar una reduc-ció de ràtio en funció de la problemàtica concreta endeterminats centres o zones.� L�elaboració, a proposta del consell escolar municipal,d�un únic mapa de matriculació on quedin definidesles àrees de proximitat de tots els centres sostingutsamb fons públics i els itineraris educatius (adscripció)entre centres d�infantil-primària i secundària. Tambés�haurà de tenir en compte la possible organització deles zones educatives 0-18.
Proposem generalitzar la creació d�oficines municipalsd�escolarització amb competències per a la matriculació enel seu territori i posar en funcionament comissions d�es-colarització que facilitin la participació de tots els estamentsimplicats i fer efectiu el compliment de les normes d�admissióde l�alumnat.
L�escola com a servei públic
L�escola, com a servei públic, ha de garantir:

� L�exercici del dret a l�educació en condicions d�igualtat.� Una educació laica, compensadora de desigualtatssocials, pluralista, respectuosa amb les diferències ala vegada que inclusiva, estimuladora de l�esperit crítici científic i amb gestió democràtica.

Proposem posaren funcionamentcomissionsd�escolaritzacióque facilitin laparticipació detots elsestamentsimplicats

L�escola, com aservei públic, ha degarantir l�exercicidel dret a l�educacióen condicionsd�igualtat



19

� La gratuïtat del servei, de manera que es doni cabudaa qualsevol tipologia d�alumnat sense discriminacionsi partint de l�educació com a prioritat social, comptantamb prou finançament públic, ordenat des d�una lleide finançament de Catalunya. Una educació de qua-litat que respongui a les diferents necessitats educa-tives de la població mitjançant una efectiva igualtatd�oportunitats en l�accés, en el procés i en els resultats.� La dotació dels recursos materials, econòmics i hu-mans suficients per atendre tota la diversitat de l�alum-nat i les diferents necessitats educatives de la poblacióen l�àmbit educatiu.� La participació efectiva de tota la comunitat educativaen la gestió del servei i el control social del seu fun-cionament.
Cal exigir que tots els centres sostinguts amb fons públicscompleixin aquests requisits. Fins i tot es podran establir nousmecanismes per tal que els centres privats que tinguin unavoluntat de servei públic puguin formar part de la xarxapública.
Educació no formal
És indubtable que l�educació no formal està realitzant en elsdarrers anys un llarg i complex trajecte des de la perifèria alcentre del fet educatiu. La seva importància cada cop és mésevident per a diferents sectors socials, bàsicament perquè, siels processos formatius institucionals, formals, reglats omplis-sin totes les expectatives, no es plantejaria la necessitat desubstituir alguna mancança en el procés de transmissió devalors que desenvolupen les institucions socials que mésdirectament influeixen en el món dels infants. La clau de voltad�aquest possible mecanisme de substitució és la consciènciaque l�educació laica del lleure aspira a considerar els nens inenes com a subjectes fonamentals d�aquest mateix procés.

Cal exigir que totsels centressostinguts ambfons públicscompleixin aquestsrequisits

L�educació no formalestà realitzant unllarg trajecte des dela perifèria al centredel fet educatiu
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En el camp de l�educació no formal ens trobem amb duesgrans tipologies d�activitats:
A) Els serveis socioeducatius vinculats a l�escola o a altresequipaments socioculturals (ludoteques, activitats extra-escolars, casals de vacances, biblioteques...).
B) L�associacionisme educatiu (esplais, agrupaments es-coltes i casals de joves), en què les educadores i els edu-cadorsactuen des de la ciutadania activa i el voluntariat.
És important que l�Administració doni suport a les iniciativesque tenen clarament una intenció educativa explicitada enun projecte educatiu, siguin fetes des del camp del volunta-riat o bé des del remunerat, però sempre des de l�òptica depotenciar les activitats sense afany de lucre.
L�Administració local ha de donar coherència a l�organitzaciód�aquestes activitats, habilitant espais de diàleg i coordinaciód�estratègies entre els diferents agents educatius, com perexemple els projectes educatius de ciutat. Ha de garantir laqualitat, coresponsabilitat i equitat de les activitats d�aquestaltre temps educatiu: regular-les i assegurar-ne la realització,per la qual cosa ha d�estimular el protagonisme i l�enfortimentdel teixit associatiu perquè aquest se�n responsabilitzi.
S�han d�assegurar els serveis socioeducatius i les activitatsper a cada zona educativa i promoure la relació entre els cen-tres educatius i el seu entorn territorial (acollida escolar,menjador escolar, transport escolar, activitats complemen-tàries i extraescolars de tota mena) en coherència amb elprojecte educatiu de ciutat o zona.
L�aprenentatge continu i integral en el temps lliurement escollités, amb seguretat, una bona escola de formació ètica, cívica ihumana. En els processos de formació vinculats al lleure, perexemple, és possible que els nens i nenes siguin, de debò,

L�Administració localha de donarcoherència al�organitzaciód�aquestesactivitats, habilitantespais de diàleg icoordinació com elsprojectes educatiusde ciutat

L�aprenentatgecontinu i integral enel temps lliurementescollit és una bonaescola de formacióètica, cívica ihumana
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els subjectes protagonistes i els autors dels seus propis criterisnormatius. Aquesta és la base de l�escola de l�ètica autònoma,model de vida lliure i responsable que seria bo mantenir iimpulsar per part de les persones adultes. Aquesta és, també,una de les bases del mètode pedagògic més adequat a lespròpies característiques del món mental dels nens i nenes.
Respecte a l�associacionisme educatiu cal promoure elreconeixement social de la tasca educativa que desenvolupai fomentar-lo facilitant l�accés al medi natural, l�ús de locals iequipaments públics i els ajuts per a la formació d�educadorsi educadores voluntaris.
La participació
Els consells escolars, en els diferents nivells, són els òrgansde participació establerts que cal potenciar.
Com a mesures generals a impulsar en tots els consellsproposem:

� Ampliar i millorar la representativitat de la comunitateducativa.� Obligar l�administració superior a respondre raona-dament a les demandes que es formulin.� Augmentar les possibilitats de decisió en els àmbitscorresponents.� Ampliar la participació dels representants de l�altretemps educatiu iniciant un procés de constitució deconsells educatius.� Valorar la participació i facilitar-la de manera generalamb dotació de recursos i temps.
Els canvis en l�organització del sistema educatiu i en elrepartiment de les competències poden propiciar novesfuncions en cada tipus de consell i un marc organitzatiu dife-rent entre tots els consells escolars.

Respecte al�associacionismeeducatiu, calpromoure elreconeixementsocial de la tascaeducativa quedesenvolupa ifomentar-lo

Els consells esco-lars, en els diferentsnivells, són elsòrgans departicipació que calpotenciar
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El Consell Escolar de Catalunya és el màxim òrgan departicipació de la comunitat educativa i com a tal ha de serescoltat.
En cada territori cal establir els consells que es creguinoportuns d�acord amb els objectius d�eficàcia i participació is�han de combinar els municipals i els comarcals segons elque sigui més convenient.
Pel que fa als centres educatius caldria compatibilitzarl�existència de consells escolars en cada centre amb la creacióde consells en les zones educatives.
Estudiants i estudiantes
Els estudiants i estudiantes són els que donen sentit al siste-ma educatiu. Totes les actuacions que es planifiquen enmatèria educativa tenen més sentit quan, en la seva gestaciói posada en pràctica, intervenen representants dels diferentssectors implicats. El d�estudiants i estudiantes n�és und�ineludible.
L�aportació que poden fer (i que ja estan fent) al plantejamentde la igualtat d�oportunitats per a tothom, en els òrganscol·legiats de presa de decisions, en el foment dels valorsdemocràtics i de participació, en plantejaments curriculars ide metodologia, ajuda a fer de la participació una de les clausde la qualitat del sistema educatiu.
Cal revaloritzar i enfortir les associacions d�estudiants i estu-diantes facilitant el procés de creació, legislació i desen-volupament perquè puguin exercir la seva participació activaen la gestió democràtica del sistema educatiu. Aquestaparticipació ha de començar en els mateixos centres, però had�estendre�s a organitzacions territorials més àmplies, comara els consells escolars municipals i territorials de Catalunya

Els estudiants iestudiantes són elsque donen sentit alsistema educatiu

L�aportació queestan fent ajuda afer de la participacióuna de les claus dela qualitat delsistema educatiu
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i de l�Estat. No es tracta només d�assegurar la seva repre-sentació en els diferents nivells territorials on han d�estarrepresentats, sinó que aquesta representació ha de tenir lamateixa consideració que qualsevol altra.
Per tant, essent els estudiants i estudiantes un dels col·lectiusmés importants dels centres educatius, és necessari quetinguin un paper destacat en els processos de debat ielaboració de les legislacions referents a educació. També calque es vegi reflectida en les lleis la rellevància de l�alumnat ique no es menystingui la capacitat de participació i debatcompromès d�aquest sector.
Mares i pares d�alumnes
Les mares i pares de l�alumnat, en tant que primers respon-sables de l�educació d�infants i joves, han de ser copartícipsde l�educació dels nens i nenes en el marc del sistemaeducatiu. La seva aportació decisòria és essencial perquèpermet la millora de les relacions entre els diversos sectorsde la comunitat educativa amb la seva implicació en la presade decisions, el treball en equip, la promoció dels interessosgenerals, la potenciació de la igualtat d�oportunitats i elfoment dels valors democràtics que ha de garantir el sistemapúblic d�educació.
Els pares i mares tenen el dret i el deure d�exercir la sevaparticipació activa en la gestió democràtica del sistemaeducatiu, tant des dels mateixos centres com en les organit-zacions territorials més àmplies que puguin intervenir en eldisseny de les polítiques educatives que afecten l�educacióintegral dels seus fills. En aquest sentit cal promoure i reva-loritzar, aportant els recursos necessaris, l�organització de lesmares i pares de l�alumnat en les associacions adscrites acada centre educatiu i promoure la seva agrupació d�acordamb l�organització territorial de l�Administració educativa.

Cal que no esmenystingui lacapacitat departicipació i debatcompromèsd�aquest sector

Els pares i marestenen el dret i eldeure d�exercir laseva participacióactiva en la gestiódemocràtica delsistema educatiu
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Les associacions de mares i pares d�alumnes, en tant quecanalitzen el sentiment i les demandes col·lectives dels usuarisdel sistema educatiu i de les famílies de l�entorn social mésimmediat als centres, han de participar, també com a entitats,en la seva gestió democràtica. I les seves agrupacions terri-torials (coordinadores, federacions, confederacions, etc.) hande ser tingudes en compte igualment, per a la seva parti-cipació, en els diferents organismes territorials de gestió delsistema educatiu.
L�Administració educativa
Els canvis i millores en el model i en el sistema educatiurequereixen una reforma en profunditat de la mateixaadministració educativa per tal que pugui garantir un fun-cionament democràtic, transparent, participatiu, descen-tralitzat i proper a la ciutadania i al territori.
S�han de generar estructures més obertes i flexibles, basadesen els principis de subsidiarietat i proximitat, de manera quel�educació sigui a càrrec de l�Administració amb capacitatd�actuació més propera als seus beneficiaris directes. Calcontextualitzar les accions de l�Administració.
S�han de generar estructures diferents que possibilitin novesformes de relació entre l�Administració i els administrats,basades en la confiança mútua. S�han de simplificar l�Admi-nistració i l�aparell legislatiu. Cal eliminar mecanismesburocràtics de control. L�Administració ha d�actuar partintd�orientacions, no d�instruccions.
S�ha de delimitar clarament el que correspon a cada admi-nistració i regular els protocols de col·laboració entre elles.
S�ha de potenciar l�avaluació interna, complementada ambuna bona avaluació externa dels centres i del mateix sistema.

Els canvis en elsistema educatiurequereixen unareforma enprofunditat de lamateixaadministracióeducativa

S�han de generarestructures mésobertes i flexibles,basades en elsprincipis desubsidiarietat iproximitat
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L�Administració també s�ha d�avaluar. També s�ha de refor-mar la inspecció en profunditat per avançar cap a una tascamés pedagògica que burocràtica.
Calen polítiques de suport a la innovació educativa que, ambels recursos necessaris, estimulin i incentivin els projectes quevagin sortint de la mateixa comunitat de docents.

S�ha de reformar lainspecció peravançar cap a unatasca méspedagògica
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El professorat és un element clau de qualsevol reforma o canvieducatius. Per tant, en un procés de canvi generalitzat calenestratègies per implicar els professionals de l�educació en unaposició favorable al canvi.
Competències professionals
És necessari formular les competències professionals de quivol dedicar-se a la docència i a tasques educatives, tenint encompte els canvis en el paper que la societat demana delsistema educatiu i el paper dels seus professionals.
Hi ha un seguit d�actituds, habilitats i coneixements que con-formen el que anomenem «competències professionals», és adir, allò que, independentment de les especialitats queadquirirà cadascú, és necessari per a un bon exercici de laseva professió. Tot i que van molt entrelligades, les compe-tències professionals dels educadors i educadores es podenconsiderar sota tres grans categories:

� «Saber», és a dir, el bagatge cultural i científic.� «Saber fer», és a dir, el pensament tècnic i la capacitatd�acció.� «Saber ser», és a dir, les dimensions emocionals, elsvalors i la responsabilitat social.

4. Professionals de l�educació

En un procés decanvi calenestratègies perimplicar elsprofessionals del�educació en unaposició favorable

Hi ha un seguitd�actituds, habilitatsi coneixements queconformen el queanomenem«competènciesprofessionals»
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Proposem un ampli debat sobre els professionals de l�educacióper tal de facilitar la concreció d�aquestes dimensionsprofessionals.
Formació inicial
En la formació inicial cal reformar els plans d�estudis i repen-sar el model que aquesta formació inicial transmet al conjuntdel sistema. Les especialitats a la primària, la formaciódidacticopedagògica a la secundària i avançar cap al cos únicd�ensenyants són aspectes prioritaris que cal revisar amburgència.
La formació inicial hauria d�incloure:

� Un cicle complet d�estudis superiors per tal d�assegurarel domini dels continguts que ha d�ensenyar: un tronccomú bàsic i una especialització.� Una preparació professional teòrica i pràctica quecapaciti per fer-se càrrec d�un grup d�alumnes i formarpart d�un equip docent.� Un període de pràctiques suficient per garantir unaprimera incorporació a la pràctica educativa.
Formació permanent
El pla de formació permanent ha de tenir en compte novesprioritats i modalitats. Una primera consideració que es fa ésque l�Administració, més que en l�organització directa de lesactivitats formatives, hauria de centrar-se a desenvoluparmecanismes que puguin afavorir les condicions (horaris,substitucions, millora de les condicions de treball delsformadors i formadores: temps, millor retribució, formacióespecífica, reconeixement) i una actitud favorable entre elcol·lectiu d�ensenyants a la necessitat d�aquesta formació.

Les especialitats ala primària, laformaciódidacticopedagògicaa la secundària iavançar cap al cosúnic d�ensenyantssón aspectesprioritaris que calrevisar

El pla de formaciópermanent ha detenir en comptenoves prioritats imodalitats
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L�Administració ha de ser catalitzadora i facilitadora de lesiniciatives del professorat des de qualsevol instància. Aixímateix, cal fomentar la investigació en l�acció, tot afavorint larelació entre la universitat i els centres educatius.
Entenem que els plans de formació de zona encara sóninstàncies que poden garantir una adequació a les necessitatsi objectius que estem marcant. Caldria garantir una majorautonomia, més disponibilitat de recursos i una participaciómés activa per part dels centres educatius.
Quant als models apuntem els aspectes següents:

� Tenir en compte el caràcter fonamentalment empíricde la formació permanent.� Prioritzar les accions formatives dels equips.� Potenciar els espais de comunicació entre centres ientre professionals, és a dir, els espais no formals deformació permanent.� Estudiar la manera com la formació lligada a la tascaeducativa en el centre estigui prevista en l�horari labo-ral.� Revisar els criteris d�avaluació i control de les activitats.
Considerem positives les llicències d�estudi, però creiemnecessari vincular-les de manera més efectiva a la innovació ila formació permanent, de manera que es potenciï la sevaincorporació als projectes de recerca i formació que es duen aterme en els ICE i la seva difusió per tal que possibilitin lainnovació educativa en els centres i hi incideixin de maneraefectiva.
Accés a la docència i la configuració dels equips docents
L�accés a la docència i la configuració dels equips docentssón dos elements clau per a la millora del funcionament dels

Cal fomentar lainvestigació enl�acció, tot afavorintla relació entre launiversitat i elscentres educatius

Caldria garantir unamajor autonomia,més disponibilitatde recursos i unaparticipació mésactiva per part delscentres educatius
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centres. La reforma de l�actual sistema ha de tenir en compteels aspectes següents:
� L�accés ha de donar resposta a les necessitats del�educació com a servei públic.� En l�accés hi ha d�haver un període de formació itutorització que habilitaria per a l�exercici de la pro-fessió.� El sistema d�accés ha d�estar vinculat al lloc de treballeducatiu al qual s�opti.· Hi ha d�haver transparència i control en l�accés a qual-sevol lloc de treball finançat amb fons públics.� La configuració de l�equip docent s�ha de fer en funcióde les tasques generals, de les característiques inecessitats específiques dels centres i del propiprojecte educatiu.

La promoció professional
La incentivació dels professionals de l�educació passa perestablir nous mecanismes de promoció professional. Aquestsnous mecanismes poden basar-se en aspectes com:

� La promoció horitzontal, que ha de fer compatibles lapromoció i l�activitat lectiva, sense anar lligada a uncanvi d�etapa.� La millora de les condicions de treball en els centres.� La mobilitat entre centres, entre etapes, entre la uni-versitat i els centres, entre centres i serveis educatius...i a l�inrevés (tant en el sector públic com en el sectorconcertat).� La participació dels docents en les tasques d�asses-sorament i formació d�altres docents i de centres.� La vinculació als equips docents universitaris.� L�assignació temporal a feines específiques en funcióde projectes o plans de centre.

L�accés ha de donarresposta a lesnecessitats del�educació com aservei públic

La incentivació delsprofessionals del�educació passa perestablir nousmecanismes depromoció profes-sional
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� Les llicències periòdiques remunerades.� L�accés a tasques d�inspecció educativa o a les tasquesde serveis educatius (CRP, EAP, LIC, CREDA...), amb laformació específica i avaluada convenientment.� Facilitar l�assistència a determinades activitats d�interèspel seu caràcter d�innovadores per al projecte de cen-tre.
En la promoció caldria tenir en compte:

� Els mecanismes i criteris d�avaluació de la tasca pro-fessional.� El reconeixement de noves tasques que haurien derealitzar-se en els centres: tutoria, seguiment i ava-luació (compartits amb la universitat) d�estudiants iestudiantes en règim de pràctiques, coordinació deprojectes d�innovació de centre.� L�establiment d�un seguiment del professorat novellque arriba als centres.� Les activitats de formació permanent, les d�investigaciói innovació a l�aula.
Els nous professionals
Prestant atenció als nous professionals, cada cop més presentsen l�educació, cal preveure amb quins criteris i amb quinmodel organitzatiu s�incorporen als centres i coordinen la sevatasca amb la resta del personal docent de totes les etapes imodalitats.
En funció de la realitat pròpia d�un centre o d�una zona edu-cativa es dotarà de personal de suport al mateix centre o escrearan equips multiprofessionals de zona per tal d�atendreadequadament tot l�alumnat (auxiliars de educació, serveissocials, integració social i lingüística, plans d�acollida, mediacióde conflictes, activitats complementàries i extraescolars, ser-

En la promociócaldria tenir encompte elsmecanismes icriteris d�avaluacióde la tascaprofessional

Cal preveure ambquins criteris i ambquin modelorganitzatiucoordinen la sevatasca amb la restadel personal docent
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veis de menjador, sanitaris...). També s�haurien de regular lescondicions laborals dels altres educadors i educadores.
S�establiran acords entre el Departament d�Educació i l�Admi-nistració local per tal de planificar i donar resposta positiva ales demandes plantejades des de la comunitat educativa delscentres afectats.
Les condicions de treball en els centres
La millora de les condicions de treball en els centres és unfactor fonamental per a la millora del seu funcionament.
Aquesta millora passa per aspectes com:

� Plantilles de professorat adequades per donar respostaa les exigències del sistema. Disposar de temps nolectiu per a tasques de programació, avaluació, treballen equip, coordinacions i assumpció de responsa-bilitats. Cal avançar en la reducció del temps lectiudel professorat.� L�atenció a l�alumnat amb necessitats educativesespecials i la seva inclusió als centres s�han de ferdisposant del personal especialista i auxiliar con-venient i s�han de tenir en compte en configurar lesplantilles. Així mateix, hi ha d�haver una reducció deràtios per a l�atenció a alumnes amb NEE.� Una reorganització del temps dels equips directius, ambuna major dedicació a les qüestions pedagògiques ipròpiament directives, de manera que disminueixi lacàrrega administrativa i burocràtica i es posin els re-cursos i personal administratiu necessaris per a totsels centres i serveis, i de manera que es doni més relleua la funció directiva de les coordinacions pedagò-giques, caps d�estudis i secretaries.� Una dotació de recursos en funció del projecte de cen-tre.

S�haurien de regularles condicionslaborals dels altreseducadors ieducadores

Una dotació derecursos en funciódel projecte decentre
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� Un augment del suport dels serveis especialitzats.També hi ha d�haver una revisió de la quantitat i qua-litat dels serveis educatius i una coordinació delsserveis en el territori.� Una racionalització dels períodes de vacances, con-fecció d�horaris i calendaris, flexibilitat horària d�acordamb les realitats de cada centre.� Millora en les condicions de seguretat i salut a la feina.� Reforçar la dedicació a les tasques tutorials, coordi-nacions i altres responsabilitats, amb prou dedicacióhorària per al desenvolupament d�aquestes feines.� Dignificació salarial per a tots els col·lectius i homo-logació retributiva entre col·lectius afins.� Mesures per facilitar la formació permanent, formacióen horari laboral i espais per a l�intercanvi d�expe-riències entre els professionals de les zones educatives.� Augment de les llicències per estudis vinculades a lainnovació i la formació permanent.� Millora dels espais i els recursos materials que facilitinel treball individual i en equip dels treballadors i tre-balladores dels centres. Temps i espais adequats pera les relacions amb les famílies i amb l�alumnat demanera individual i col·lectiva.

Temps i espaisadequats per a lesrelacions amb lesfamílies i ambl�alumnat demanera individual icol·lectiva
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Les necessitats que tenim les persones en el context actual iels requeriments que fa a l�educació la societat del conei-xement obliguen el sistema educatiu a repensar els currí-culums per a aquesta realitat emergent. D�altra banda, lacomplexitat dels agents educatius que actuen sobre laciutadania i l�efectivitat que tenen alguns d�ells ens mou aplantejar-nos què pertoca a l�educació formal i quina con-tribució fa, quina pot fer i quina hauria de fer l�educació noformal. Hauríem de definir què ha de contenir la formacióbàsica en les etapes obligatòries i què es pot anar aprenental llarg de la vida.
Aquesta preocupació coincideix amb un temps en què en elnostre país s�han modificat repetidament els currículums,però precisament en la direcció contrària a la que sempre hemdefensat i que sembla que són els camins que estan empre-nent els estats del nostre àmbit geogràfic. L�organització delscentres i la tasca docent s�ha vist trasbalsada repetidamentper aquestes modificacions, cosa que ha portat al fet que, enaquests moments, el que més es reclami respecte d�aquesttema és calma per poder anar consolidant els projectes ques�hagin engegat. Però això no treu que haguem d�introduiraquells canvis que retornin racionalitat i funcionalitat alscontinguts i a l�organització curricular.
El currículum, en l�educació obligatòria, ha de servir per con-cretar el nucli cultural d�una societat en un període històric

5. Currículum

Les necessitats quetenim les personesi els requerimentsque fa a l�educacióla societat del conei-xement obliguen elsistema educatiu arepensar elscurrículums

Hem d�introduiraquells canvis queretornin racionalitati funcionalitatals contingutsi a l�organitzaciócurricular
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concret i, al mateix temps, indicar el projecte social i educatiuque requereix el jovent per viure activament la seva ciutadania.Per aquesta raó, el currículum ha de pretendre l�educació inte-gral de les persones i ha de permetre la igualtat d�oportunitats,l�equitat i la compensació de les desigualtats de tots i totes.Això comporta que tot l�alumnat pugui desenvolupar el seuaprenentatge escolar dintre del mateix marc curricular, la qualcosa ha d�implicar que el currículum ha de ser flexible i obertperquè permeti les adequacions i ajustaments que siguinnecessaris a la realitat de cada alumne o alumna i del seuentorn. Les distintes alternatives curriculars que s�adoptin nohan de suposar diferències de qualitat dels aprenentatges.Per aquesta raó, cal constituir un currículum bàsic i comú queproporcioni una experiència educativa comuna per a tothomfonamentada en els aspectes indispensables que permetin al�alumnat exercir la seva ciutadania democràticament. Almateix temps, aquest plantejament, per una part, afavoreixel debat públic sobre l�educació (què aprendre i ensenyar i elperquè de determinats objectius i continguts) i, per altra,exigeix l�acord social i educatiu sobre el currículum que calproporcionar.
Hauríem d�anar en les direccions següents:

1) Autonomia curricular per acostar la concreciódel currículum als mateixos interessats. Cal ga-rantir uns coneixements bàsics mínims, però cadacomunitat, cada centre i cada alumne/na han de po-der prendre decisions sobre una àmplia franja decontinguts diversificats que li facilitin fer-se responsa-ble de la pròpia formació i adequar-la al seu projectepersonal.
2) Visió transversal i interdisciplinària del currí-culum. Apostem perquè el currículum s�organitzientorn de les capacitats que ha d�adquirir l�alumnat.Els pilars de l�educació de Delors i les competències

El currículum ha depretendre l�educacióintegral de lespersones, la igualtatd�oportunitats,l�equitat i lacompensació de lesdesigualtats

Apostem perquè elcurrículums�organitzi entorn deles capacitats queha d�adquirirl�alumnat
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clau de la UE ens semblen bons punts de referència.Entenem per bàsics els continguts que són el suportdel creixement personal de l�estudiant/ta i la plata-forma que li facilitarà construir-se com a ciutadà/dana.En aquest sentit, no es pot descuidar la formació pro-fessional de base. És convenient que el currículums�estructuri, a partir de les capacitats i competènciesclau esmentades, en tots els àmbits del saber que con-figuren la cultura del segle XXI, la qual cosa significaabordar el currículum de manera molt variada i plurali no, necessàriament, en assignatures estanques, sinóque s�han de promocionar estructures més interdis-ciplinàries i globalitzades.
3) A cadascú segons el que necessiti, de cadascútot el que pugui. D�una banda, s�ha de garantir atothom el dret que té a assolir els objectius bàsics, iaixò no es pot fer sense tots els recursos específicsque facin falta per atendre la diversitat de necessitatseducatives. D�altra banda, el sistema educatiu ha defacilitar que tota persona pugui desenvolupar-se almàxim i aprofundir en els coneixements segons lesseves possibilitats i interessos, per tal que arribi aexcel·lir en els camps on tingui aptituds.
4) Formar totes les persones en totes les sevesdimensions. Per aconseguir el màxim desenvo-lupament de cadascun dels membres de la nostracomunitat cal tenir en compte totes les capacitats, lesdiverses intel·ligències i les variades metodologies queporten al coneixement, la dimensió emocional i leshabilitats socials. El currículum ha de donar eines ales persones per desenvolupar-se com a ciutadanes,ser solidàries, fer valer els seus drets i complir els seusdeures. Ha d�aconseguir fer-les autònomes i felices,amb hàbits de vida saludables. Ha d�ensenyar aentendre el món, a integrar-s�hi amb sentit crític i a

S�han depromocionarestructures mésinterdisciplinàriesi globalitzades

El currículum ha dedonar eines a lespersones perdesenvolupar-secom a ciutadanes,ser solidàries, fervaler els seus dretsi complir els seusdeures
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intervenir-hi. Ha de desvetllar la curiositat, la creació,la sensibilitat, l�habilitat per resoldre problemes, lacapacitat d�esforç i l�esperit de treball.
5) Organització del professorat al servei de l�edu-cació integral de l�alumnat. La concreció del currí-culum ha de recaure més en els equips docents queen les estructures departamentals d�àrea i en les espe-cialitats. Així serà més fàcil coordinar els diversos nu-clis de coneixements, adaptar-los a les necessitatsespecífiques de cada estudiant i estudianta i de cadagrup classe i compartir la responsabilitat d�aconseguirconjuntament els objectius finals. L�organització esco-lar ha de ser prou flexible per permetre que el pro-fessorat ensenyi àrees afins a l�especialitat pròpia. Enaquest sentit, l�agrupació de diverses àrees impartidesper un mateix professor o professora ajudaria a donaruna visió més àmplia, a unificar continguts i a facilitarla tasca de seguiment de l�alumnat i la seva tutorització,principalment en els primers cursos de la secundàriaobligatòria. També ha de permetre agrupacions flexi-bles de l�alumnat en funció d�objectius concrets i detasques determinades.
6) Educar és cosa de tots. És lògic que s�esperi moltdel sistema educatiu perquè cap altra institució aculltota la població infantil i jove. Ara bé, tenir un paperclau no vol dir tenir un paper exclusiu: ni els altresagents poden dimitir les seves funcions i esperar quel�escola els suplirà, ni es pot deixar sola l�educació for-mal en la realització de la seva tasca, ni es pot esperarque amb l�ensenyament es resolguin tots els problemesque la societat es plantegi. Tots els agents educatius,especialment la família, el professorat i els educadorsdel lleure, som responsables de l�educació integral delsnostres infants i joves. La ciutat, el poble o el barri hand�entomar les necessitats de l�escola com a pròpies i

L�organització esco-lar ha de ser prouflexible perpermetre que elprofessorat ensenyiàrees afins al�especialitat pròpia

Ni els altres agentspoden dimitir lesseves funcions, nies pot deixar solal�educació formal
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s�han d�implicar en l�educació dels seus membres. Iperquè aquest treball transversal sigui possible éscrucial la formació de pares i mares, ja que d�aquestamanera serà més efectiu el desplegament de moltsaspectes del currículum. En definitiva, hem de coordi-nar-nos millor i evitar missatges contra-dictoris. Elsmitjans de comunicació i els productes de consummultimèdia haurien d�estar sotmesos a un codideontològic per tal que no entressin en contra-diccióamb els valors que han de guiar l�educació.
7) Avaluació per guiar el progrés i no per selec-cionar. L�avaluació serveix per donar informació al�estudiant/ta del seu progrés i al docent de l�eficàciade la seva tasca, per tal d�establir els mecanismescorrectors necessaris. S�ha de fer a partir dels pro-gressos que assoleix l�alumne/na en relació amb elsreptes que se li proposen i ha de tenir com a referentfinal els objectius generals de l�etapa. A partird�aquesta avaluació no pot plantejar-se ni una pro-moció ni una repetició automàtiques i tampoc ha deser la base per organitzar itineraris curriculars se-gregats. L�equip docent ha de tenir competència pervalorar què pot ser més educatiu per a cada noi o noiai per organitzar els grups classe en funció de les sevesnecessitats.
8) Tots som ciutadans aptes. El sistema educatiu hade proporcionar a tothom els mecanismes per arribarals objectius mínims de les etapes obligatòries i acon-seguir de les persones amb alguna discapacitat elmàxim desenvolupament i la màxima inserció possi-bles. Els estudiants i estudiantes que no acrediten lasecundària obligatòria han de tenir noves oportunitatsen contextos que els puguin ser més atractius, mésajustats a les seves possibilitats i interessos i que elspermetin compaginar estudis i feina.

L�avaluació serveixper donarinformació al�estudiant/ta delseu progrés i aldocent de l�eficàciade la seva tasca

El sistema educatiuha de proporcionar atothom elsmecanismes perarribar als objectiusmínims de lesetapes obligatòries
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9) Orientar per desenvolupar-se més i millor. Acre-ditar l�etapa obligatòria no significa un nivell decapacitació idèntic. L�informe orientador ha de con-cretar a l�estudiant/ta i a la seva família en quin àmbitconsidera l�equip docent que el noi o la noia podràdesenvolupar-se millor. Si hi ha confiança entre elcentre, la família i l�alumne/na, és d�esperar que sesegueixi l�orientació, però no es pot evitar quel�alumne/na prengui opcions contràries a l�orientació.No s�ha de pensar que la millor opció per a un bonestudiant o una bona estudianta és sempre el bat-xillerat i l�arribada a la universitat. L�oferta de formacióprofessional ha de ser prou àmplia i atractiva perquèels nois i noies no es vegin abocats al batxillerat coma única opció interessant.
10) La laïcitat. La racionalitat ha d�estar en la base detots els coneixements que s�imparteixen dins del sis-tema educatiu. L�ensenyament ha de donar a co-nèixer les diverses cosmovisions presents en elnostre món globalitzat, però l�educació en valors quepren com a referent comú els drets humans és l�eixque ha de vertebrar l�educació de tot l�alumnat, siguinquines siguin les creences de què parteix cadascun.
11) Coneixement de la llengua catalana: un dret iun factor de cohesió social. La situació de de-sigualtat que es continua donant en l�ús del català iel paper que la llengua té com a factor de cohesiósocial fan necessari atorgar-hi una atenció especial.El respecte a les llengües i cultures de les novesimmigracions no treu que haguem de cohesionar lanostra societat prenent com a referent comú unacultura catalana viva, en la qual el català té un paperclau. En el context actual es fa molt necessariaconseguir també el domini de més llengües, peròaquesta preocupació no ens ha de portar a la

L�informe orientadorha de concretar al�estudiant/ta i a laseva família en quinàmbit consideral�equip docent queel noi o la noiapodrà desenvolupar-se millor

L�educació en valorsque pren com areferent comú elsdrets humans ésl�eix que ha devertebrar l�educacióde tot l�alumnat
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introducció de terceres i quartes llengües sense teniren compte el que diuen les aportacions peda-gògiques quant a les maneres més eficientsd�ensenyar-les.
12) Coeducació. El sistema educatiu ha de plantejar-se per què les mesures que s�han pres per compen-sar les desigualtats per raó de gènere no acabend�acon-seguir els objectius desitjats. Cal avaluaraquestes mesures i fer els replantejaments queconvinguin per tal de garantir efectivament la igualtatd�oportunitats als nois i a les noies. La coeducacióha d�estar orientada que es reconegui el paper deles dones i que incideixi en un canvi dels contingutscurriculars. La coeducació ha de treballar la pre-ven-ció de la violència sexista i és, per tant, imprescindi-ble si realment pensem en una societat amb igualtatd�oportunitats per a tothom i lliure de violències.

Les mesuresque s�han presper compensar lesdesigualtats per raóde gènere noacabend�aconseguir elsobjectius desitjats



40

Millorar l�educació és un objectiu compartit de l�Administraciói la comunitat educativa de Catalunya i, per tant, cal establiruna nova relació que faciliti els canvis i les mesures que esproposin. L�educació ha de ser una prioritat per a la societatcatalana. I per aconseguir-ho calen mecanismes de parti-cipació, negociació i consens tan amplis i efectius com siguipossible. Per això, proposem també les següents actuacions,que han de permetre activar el conjunt de la societat i facili-tar el treball de la comunitat educativa, qüestió bàsica si volemabordar amb èxit les millores que el sistema educatiunecessita:
� Estimular i promoure, des de tots els àmbits possibles,el debat ciutadà sobre l�educació. Aquest debatciutadà ha de permetre reflexionar col·lectivament so-bre els objectius que ha de tenir un sistema educatiual nostre país i ha d�afavorir la coresponsabilitat detota la societat en la millora i canvi del sistemaeducatiu.� Reformar les funcions i composició dels consells esco-lars de centre i municipals, per tal de millorar la par-ticipació de la comunitat educativa i les seves com-petències. Modificar la composició dels consellsescolars dels centres privats concertats per homolo-gar-los amb els centres públics.� El Consell Escolar de Catalunya hauria de ser una peçaclau en la posada en marxa de les reformes que hem

6. Pacte per l�educació i llei catalanad�educació

Proposemactuacions que hande permetre activarel conjunt de lasocietat i facilitar eltreball de lacomunitat educativa

Estimular ipromoure el debatciutadà sobrel�educació
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assenyalat. És important augmentar-hi la representacióde la comunitat educativa i els recursos per a un fun-cionament més efectiu.� Fomentar la participació estudiantil, amb l�establimentde noves vies de diàleg i negociació amb els sindicatsd�estudiants. Eliminar els tràmits burocràtics per a lacreació d�associacions d�alumnes i fomentar les sub-vencions per tal que aquestes funcionin.� Estimular i promoure l�associacionisme entre pares imares. Augmentar el pes de les federacions en lesdecisions que es prenguin. Promoure la formació pera les famílies en el marc dels centres educatius.� Reforçar el paper dels sindicats en la negociació per ala millora de les condicions laborals dels treballadors itreballadores de l�ensenyament, d�acord amb les re-formes que plantegem abordar.� Facilitar la feina dels Moviments de Renovació Peda-gògica en els seus àmbits naturals de treball.� Facilitar el treball conjunt amb altres entitats, espe-cialment universitats i entitats pedagògiques, amb lesquals compartim objectius.� Promoure i estimular l�elaboració de projectes edu-catius de ciutat que han de ser eines en el territorique afavoreixin la planificació i la implicació del conjuntde la ciutadania en els temes educatius. Els projecteseducatius de ciutat aporten elements estratègics enels territoris concrets i són instruments que afavoreixenla participació i el consens.
Partint del fet que l�educació ha de ser una prioritat de lasocietat catalana, el pacte per l�educació ha de basar-se entres eixos fonamentals:

� La millora de la qualitat del sistema educatiu, intro-duint els canvis necessaris.� La participació i implicació de la societat en el feteducatiu.

Els projecteseducatius de ciutathan de ser eines enel territori queafavoreixin laplanificació i laimplicació delconjunt de laciutadania en elstemes educatius

L�educació ha de seruna prioritat de lasocietat catalana
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� La negociació i el consens més ampli possible entretots els sectors i agents afectats.
Un cop acordat, aquest pacte ha d�estar al marge de con-frontacions polítiques partidàries i no ha d�estar sotmès alseventuals canvis polítics o de govern.

Aquest pacte had�estar al marge deconfrontacionspolítiquespartidàries
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Constatem que els recursos que l�Administració destina al�educació són el millor indicador de la importància efectivaque reconeix a aquest sector en el conjunt de la seva actuaciópolítica. Entenem també que la despesa educativa és unadespesa productiva i que hi ha una relació directa entreaquesta i la creació global de riquesa i benestar.
Creiem que la inversió pública en educació s�ha de concretaren:

� Un augment de l�oferta pública d�ocupació, incre-mentant els recursos humans per fer front a les novesnecessitats educatives.� Un creixement de la inversió en infraestructures perassumir tant la construcció de nous equipaments comla rehabilitació i posada al dia dels existents.� Un increment dels recursos econòmics corrents quemillori el funcionament dels centres educatius i garan-teixi el principi de gratuïtat.
Tot això s�ha de basar en els criteris següents:

� La definició de models descentralitzats de repartimentde recursos, amb criteris flexibles, que tinguin encompte les necessitats de cada territori. La quantitat iels tipus de recursos s�han d�adequar als projectes decada zona educativa i la seva gestió ha de dependre

7. Recursos

Els recursos quel�Administraciódestina a l�educaciósón el millorindicador de laimportància efectivaque reconeix aaquest sector

Modelsdescentralitzats derepartiment derecursos, ambcriteris flexibles, quetinguin en compteles necessitats decada territori
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en gran mesura dels òrgans de govern d�aquesteszones.� El control social efectiu dels fons públics que es desti-nen al conjunt de l�educació i a cada instància territo-rial.� L�establiment de polítiques de reutilització dels recur-sos.� La priorització de les zones, col·lectius i persones ambmenys possibilitats de partida o amb risc d�exclusiósocial.

Priorització de leszones, col·lectius ipersones ambmenys possibilitatsde partida
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