
SECTORIAL D’EDUCACIÓ COMISSIÓ DE CONTINGUTS

10 Propostes bàsiques per a debatre a la propera assemblea

1. Volem i promovem una Educació pública i laica de tots i per a 
tothom que garanteixi l’acompanyament cap a una ciutadania 
lliure, crítica, responsable, creativa, solidària i participativa, que 
respecti els drets humans i les diferents llengües i cultures.

2. Volem una xarxa única i pública de la Generalitat de Catalunya 
amb  serveis  des  de  l’escola  bressol  fins  a  la  Universitat,  la 
formació ocupacional, professional i la permanent per a tots els 
ciutadans de Catalunya, amb flexibilitat i facilitat per incorporar 
noves propostes educatives.

3. Els  Serveis  Educatius  de la Generalitat  han de garantir,  amb 
una  co-gestió  amb  municipis  i  centres,  la  reducció  de  les 
desigualtats  socials, així  com  un  funcionament  democràtic, 
participatiu i transparent.

4. Volem  i  fomentem  un  reconeixement  general  i  institucional 
(públic)  del  sistema  Educatiu  com  a  eix  vertebrador  de  la 
societat i de la funció docent i educativa dels/les professionals 
en Educació en qualsevol àmbit.

5. Entenem i defensem un sistema Educatiu integrat tant per la 
xarxa pública de centres educatius com per tots aquells agents 
educatius  i  organitzacions  d’educació  no-formal  que  ressonin 
amb la necessitat de situar a la persona al centre de l’Educació, 
vehiculant  la  construcció  de  les  activitats  educatives  i 
formatives a portar a terme. 

6. Els  Serveis  Educatius  de  la  Generalitat  han  de  garantir  la 
igualtat  d’oportunitats,  essent  sensibles  amb  les  diferents 
necessitats educatives i procurant acompanyar adequadament 
cada realitat social, compatibilitzant vida familiar i laboral.

7. Els  Serveis  Educatius  de  la  Generalitat  facilitaran  i 
promocionaran un únic cos professional docent dotat amb un 
nou codi deontològic i de drets i deures, així com una formació 
inicial  universitària  de  qualitat  i  renovada.  La carrera  docent 
serà  avaluada  i  contrastada  per  un  sistema  independent  i 
eficaç.

8. Els  pressupostos  econòmics  de  la  Generalitat  assignaran per 
Llei als serveis educatius un  %  del PIB de Catalunya igual o 
superior a la mitjana dels països de la CE (del ordre del 6%) . El 
pressupost  serà  únic  i  es  dotarà  d’elements  que  regulin 
l’eficàcia i la transparència dels recursos invertits.



9. Promovem i defensem un nou desenvolupament del currículum 
més coherent, flexible i atent a les necessitats d’aprenentatge, 
que respecti la sostenibilitat ambiental, als avenços tecnològics 
i de comunicacions propis del segle XXI i que no estigui tant 
subjecte als resultats com al procés d’aprenentatge.

10. Volem que  els  ICEs  esdevinguin  veritables  centres  d’I+D+I 
educativa  que  fomentin  el  desenvolupament  humà,  artístic  i 
científic-tecnològic per als nous models d’organització escolar i 
universitari del futur proper.


