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POSEM L’EDUCACIÓ AL CENTRE DE LA SOCIETAT I LA PERSONA AL 

CENTRE DE L’EDUCACIÓ. 

 

1. PUNT 5 DEL MANIFEST  

No a les privatitzacions, reversió de totes les retallades i potenciació del sector públic sota control 

social. “REIVINDIQUEM UN PUNT PROPI COM ACTE REIVINDICATIU DINS DEL PROCÉS 

CONSTITUENT ” 

2. TEMÀTICA:  

Educació. Posem l’educació al centre de la societat i la persona al centre de l’educació. 
Reconeixem el paper de l’educació com element de transformació i vertebració d’una societat 

sostenible harmoniosa, justa i igualitària. 

PUNT 5 TEXT DE DEBAT NÚM. 07 (v.1.0) “EDUCACIÓ. TEXT DE DEBAT Nº 01”  

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  

DIAGNÒSTIC.  

Premissa: No intentis respondre totes les preguntes de cop, només fes-te-les una a una. 

Quin és l’origen del nostre sistema educatiu? Perquè els nens van a escola? Què han d’aprendre a 

l’escola? Qui ho decideix això? ¿Les estructures, objectius, currículums del sistema responen a les 

necessitats de la persona? A què responen? Els nens són essers buits que cal omplir o essers 

plens que podem acompanyar? Què és l’informe PISA? Qui el fa? Què avalua?És un desastre el 

nostre sistema? En la seva totalitat? Perquè?Qui i perquè perpetua un sistema que s’ha demostrat 

ineficient ineficaç? Hi ha ideologia en l’educació?Quina és la relació entre el sistema social actual i 

la funció de l’escola? Perquè  els polítics estan tan interessats en legislar en educació? Perquè 

distant tant les lleis educatives de la realitat del dia a dia a les escoles? Quin és el motiu pel qual 

els mestres i la comunitat educativa està descontenta? Quin paper juguen els sindicats de 

mestres? Quan surten el carrer defensen l’educació o els seus drets laborals? Quins són els 

impediments per una ruptura amb el sistema actual i la creació d’un nou sistema? Tenen els 

mestres formació per adaptar-se a un nou sistema?Quina és la raó dels índex de fracàs escolar? 

Perquè diferenciem entre educació formal i no formal? Que excloem amb aquesta 

diferenciació?Quin paper juga l’escola en el sistema capitalista? Totes les metodologies són 

iguals? Perquè els mestres d’infantil i primària tenen una formació majoritàriament pedagògica i els 

de Secundària no? Perquè els nens arriben a estar entre 6 i 8 hores a l’escola? Perquè les mares 

han de portar el nens de mesos a les guarderies? Perquè no es concilia la vida laboral i familiar? 

Perquè diferenciem entre educació i ensenyament? Existeixen alternatives educatives de qualitat 
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fora de l’escola Pública? I dins? Tothom té accés a una escola de qualitat? Existeixen escoles de 

qualitat? Perquè la recepta del fracàs escolar és sempre la mateixa més esforç, més mates, més 

llengua? Que és l’èxit escolar? Volem ser competitius o competents? I el fracàs? El fracàs escolar 

o el fracàs de l’escola? Existeix el fracàs escolar a primària? Per què? Quins resultats ha tingut 

l’actual sistema educatiu? Quina societat hem construït? Justa igualitària, pacifica? Competitiva?  A 

qui li pot interessar una societat competitiva? Existeix una relació entre sistema econòmic i sistema 

educatiu? Formem persones o formem treballadors? A qui beneficia aquest carrera a l’èxit escolar? 

Que fan actualment els joves amb tres carreres? Quan fa que no mirem, preguntem els interessos i 

necessitat dels alumnes? Els hi podem preguntar que necessiten? O això no es pot fer? Volem 

qualsevol escola pública democràtica i laica? Escola és = a educació? Quins altres agents 

eduquen?És el millor dels models un model de funcionariat? Perquè i per qui? Què estudien els 

mestres d’infantil? I de primària? I de secundària? Tenen integrats els valors que ensenyen? N’hi 

ha prou en saber de matemàtiques per ensenyar-ne? Una persona que sap matemàtiques 

necessariament està interessada en el desenvolupament de la persona que té davant? Pot una 

persona portar una classes amb 24 nens de forma saludable? I amb trenta? Com és la relació 

entre mestres i nens? I entre els nens? I entre les famílies i els mestres? Hi ha confiança, 

seguretat, respecte? Les famílies són clients, amics o enemics? Autonomia de centres? Projectes 

compartits per la comunitat educativa o al dictat? 

EXPOSICIÓ 

DESPERTEM DEL MAL SON. L’EDUCACIÓ DEL PATRIARCAT 

El sistema educatiu actual és obsolet, ineficient i ineficaç.   

Un sistema obsolet fill de la revolució industrial i de la cultura patriarcal  que no s’ha revisat en el 
seus fonaments en els últims quaranta anys que no respon ni a les necessitats dels ciutadans ni 
els valors que volem per les societats del segle XXI.  

L’escola actual perpetua la societat capitalista i la cultura del patriarcat. Cal una ruptura amb un 
model generador d’injustícia, violència i desigualtat 

RUPTURA AMB EL MODEL ACTUAL 

La fantasia de la necessitat de ser competitius per generar més riquesa, la por de no ser prou bons 
i la nostre obsessió pel diner ens porta a estructurar escoles competitives on omplim d’idees i 
continguts els nostres nens per tal de que el país generi més riquesa que el país del costat. 

Cal ser competitius??? La meva resposta es NO,…..PODEM SER COMPETENTS.  

Cal fomentar sistemes competitius? La meva resposta és NO, GENEREM SISTEMES 
COMPETENTS. 

Per generar sistemes competents cal una ruptura amb el sistema actual en les seves estructures, 
objectius i metodologies.  

Cal canviar el paradigma, revisar la idea mare en la qual edifiquem la nostre educació.  

Aquest canvi de paradigma ha de ser fruit d’un procés que passi per un qüestionament dels 
patrons educatius actuals i de les estructures que els sostenen. En aquest sentit no hi ha dreceres 
qualsevol reforma superficial perpetuarà el sistema educatiu i en conseqüència el sistema social. 
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Si volem assolir un canvi en la realitat social és important reivindicar una escola pública i 
democràtica, però no és suficient. Cal revisar en profunditat estructures, metodologies, objectius de 
l’escola pública. 

En aquest procés de qüestionament també cal que revisem els nostres propis patrons i estructures, 
no som lliures del condicionament de l’educació patriarcal. Sinó revisem els nostres patrons i idees 
davant l’educació serem incapaços de superar els obstacles que ens posarà el camí. 

Mirem amb deteniment quines són els nostres patrons i interessos davant l’educació. Cal desobeir 
qualsevol llei o mesura que vagi en contra dels beneficis dels nens. Cal recolzar a tots aquells 
mestres que decideixin no acceptar lleis i mesures que van en contra dels beneficis dels nens 

Un aula amb 24 nens va en contra de les necessitats dels nens i les possibilitats reals dels 
educadors. IN-SUB-MISIÓ per responsabilitat. 

També cal mirar-nos amb responsabilitat i preguntar-nos si el sistema ha format els mestres per a 
poder acompanyar persones en el seu desenvolupament o bé a format mestres per transmetre 
continguts.  

Mentre no canviem això no hi haurà possible transformació. Revisem a fons la formació del 
professorat. 

Creiem i creem un nou sistema educatiu que sigui la llavor d’un nou sistema social, més just, més 
harmoniós, més igualitari. 

No permetem errar més en el diagnòstic ni en la solució. No ens deixem enganyar ni ens auto 
enganyem. No és l’esforç el que manca ni de mestres ni d’alumnes. No són més hores de llengua, 
ni de matemàtiques. Deslliurem els nostres nen/es d’aquesta tortura. 

Construïm un projecte il·lusionant centrat en les necessitats de la persona que permeti que nen/es 
puguin desenvolupar el seu potencial acompanyat de mestres sans i satisfets del seu treball, 
formats amb l’objectiu d’acompanyar persones en el seu procés de desenvolupament.. 

Mentre tanquem els ull i no veiem això seguirem equivocant el diagnòstic i per tant la solució. 
Seguirem aplicant receptes populistes de més matemàtiques i més llengua sense comprendre que 
és la mateixa aspirina que ens provoca l’úlcera. 

RECUPEREM L’EDUCACIÓ D’INTERESSOS POLÍTICS I ECONÒM ICS 

Ja ni ha prou de deixar el bé més preuat de la societat en mans d’aquells que no s’han de 
preocupar de la qualitat de l’escola pública per que tenen els diners per portar els seus fills a 
l’escola privada. Reformaran, legislaran, faran lleis per no canviaran res, perquè no hi creuen.  

Ja n’hi ha prou que l’informe PISA sigui l’oracle de polítiques educatives neoliberals. 

Recuperem la capacitat de decidir quina educació volem per els nostres fills/es, ja hem delegat 
prou. 

Només la responsabilitat i el compromís social de cada un dels ciutadans en la construcció i 
manteniment de la realitat educativa del país, permetrà viure una transformació real del sistema.  

Per això cal formar i informar de quina és la realitat educativa, prendre consciència sobre l’aspecte 
cabdal de la societat, l’educació i actuar en conseqüència. 

Les persones i no el diner som el tresor de la soci etat !!!  Sembla que ho hem oblidat. Sense 
persona no hi ha país. L’educació és l’instrument que permet a la persona extreure tot el seu 
potencial en benefici de la pròpia felicitat i en benefici de la societat. És la persona que forma i 
conforma la societat els seus valors i les seves estructures. 

És la persona qui ven preferents als avis o desnona ciutadans i és la persona també qui es 
solidaritza, coopera o és compromet. 
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L’educació forma i vertebra un país i per tant ha de ser  el bé més preuat hi ha d’estar el mig de la 
societat, ha de ser el pilar on se sustentin totes les decisions del país i ha d’estar en mans de la 
societat. 

En l’actualitat el malestar social és fruit de que la persona és substituïda per el diner en el centre de 
les societat i el malestar en l’educació fruit de que la persona és substituïda per el contingut 
acadèmic. El malestar generat en el sistema és el malestar produït per haver substituït les 
necessitats de la persona per les necessitats del mercat.  

Si volem col·locar la persona al centre de la societat primer caldrà situar la persona al centre de 
l’educació. 

CANVI DE PARADIGMA EDUCATIU. 

No és l’objectiu d’aquest escrit la concreció d’aquest nou sistema educatiu, si d’assenyalar la 
necessitat d’iniciar aquest camí de transformació. Un camí que cal fer junts. 

El nou paradigma educatiu ha de tenir un eix. La persona, l’esser humà. 

Cal un sistema que respongui a les necessitats reals de les persones, els objectius que la societat 
decideixi, executats per professionals que tinguin integrats els valors que volem transmetre i amb la 
corresponsabilitat de tots els agents socials en el manteniment d’un sistema  sa i de qualitat. 

Un sistema que miri la persona, que esbrini les seves necessitats, que esbrini els seus interessos i 
que esbrini com extreure’n el màxim del seu potencial. Articular-lo serà un procés apassionant de 
conscienciació i de creació col·lectiva. 

Sense un procés social de transformació cap política exercida de forma vertical tindrà èxit per molt 
progressista que sigui.. 

PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ D’UN NOU SISTEMA EDUCATIU CEN TRAT EN LA PERSONA 
PER UNA SOCIETAT MÉS JUSTA I IGUALITÀRIA. 

El sistema actual el podem canviar, estem preparats per canviar-lo, el podem transformar i cal 
transformar-lo. 

No és una estructura immòbil és una construcció social, cultural, fonamentada en la por, emoció 
recurrent en tot sistema patriarcal. Com els monstres de darrera l’armari només mirant-lo i 
identificant-lo veurem la realitat. Llençols plens de por. 

Però ens hem d’atrevir a mirar-lo a la cara sense por. 

Podem transformar-lo si tenim la valentia de ser crítics i ens preguntem que hi ha sota el llençol, els 
perques d’estructures que semblen immòbils. 

El sistema educatiu ha de respondre als objectius i necessitats que tots plegats acordem en un 
procés de participació actiu, construir entre totes un nou sistema orientat al desenvolupament de la 
persona serà un procés social meravellós. 

Iniciem un procés que situí l’educació al centre de la societat i la persona al centre de l’educació. 
Un sistema educatiu públic viu i de qualitat de totes i per a tothom. 

Obrim els ulls del mal són de l’escola del patriarc at generadora de desigualtat, violència 
competitivitat i que nega d’arrel l’essència comple ta de la persona. Despertem i caminem 
per construir un nou paradigma educatiu que sigui l a llavor d’una nova realitat social. 

LINEAS D’ACCIÓ. 

• Visualització de la ruptura amb el model actual. 

• Reivindiquem el paper de l’educació com eix vertebrador i de transformació social. 
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• Construcció d’un nou model centrat en la persona. Posem l’educació al centre de la 
societat i la persona al centre de l’educació 

• Participació social activa en la construcció d’un nou paradigma educatiu centrat en la 
persona. 

• Recuperem l’educació de la mà d’interessos econòmics i polítics l’educació 

 

4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EN EL TEMA 

 

5. PROPOSTES D’ACCIÓ 

1- Campanya d’insubmissió docent davant de qualsevol llei o directriu educativa  que no sigui 
en benefici de la persona.  

2- Xerrades per totes les escoles i centres conscienciant de la necessitat d’una paradigma 
centrat en la persona. 

3- Accions que afavoreixin la construcció compartida de un nova realitat educativa centrada 
en la persona. 

4- Transmissió a les assemblea locals de la necessitat de construir entre totes un nou 
paradigma educatiu com eix vertebrador d’un nou país una societat més justa i igualitària. 

5- Reivindicar  dins de  Procés Constituent  la necessitat d’incorporar un punt 0 sobre 
educació. Punt 0 Reconeixem el paper de l’educació com element de transformació i 
vertebració d’una societat sostenible harmoniosa,justa i igualitària. 

6- Visualitzar accions de ruptura amb el sistema actual 
7- Fem particeps els joves de la construcció de la seva realitat educativa. 
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