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QUÈ VOL DIR EDUCAR EN DEMOCRÀCIA?                  

Subtítol: Eduquem persones o treballadors?  

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 ” Reconeixem el paper de l’educació com element de transformació i vertebració 

d’una societat sostenible harmoniosa, justa i igualitària. 

2. TEMÀTICA:  

Què vol dir educar en democràcia? - Eduquem persones o treballadors?  

PUNT 5 TEXT DE DEBAT NÚM. 08 (v.1.0) “EDUCACIÓ. TEXT DE DEBAT Nº 02”  

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  

 “Dado que nuestra sociedad permite que las culturas corporativas reduzcan las metas 
de la educación a los requerimientos pragmáticos del mercado y, por tanto, se forma a 
los estudiantes para que sean trabajadores sumisos, consumidores expectantes y 
ciudadanos pasivos, la sociedad se ve forzada a crear estructuras educativas que 
adormezcan la capacidad crítica de los alumnos, con miras a domesticar el orden social 
y asegurar así su autopreservación.”                                            

                                                    La (des)educación, Noam Chomsky.  

L’educació està en mans d’interessos polítics i econòmics. Els partits polítics durant dècades, 

una vegada han arribat al poder, han parit una llei educativa darrera l’altra avantposant els 

seus interessos i demostrant així, una manca absoluta de responsabilitat envers el fet 

educatiu. Tot plegat s’ha manegat, sense tenir en compte les parts implicades, que són la 

comunitat educativa, docents, famílies, en definitiva, la societat. Què significa doncs viure en 

una democràcia? No fa referència la democràcia al govern del poble? Per altra banda, aquesta 

nostra societat capitalista, i els fils de poder que la mouen des de dalt, han generat un model 

basat en la competència entre escoles i territoris que ha obviat les necessitats reals del 

alumnat. Hem acceptat que criteris que responen al interessos del mercat redueixin els 

objectius de l’educació a formar tècnics i no persones, “treballadors que obeeixin, consumidors 

impulsius i ciutadans passius” (Chomsky, 2007).   

Com pot ser aleshores que una democràcia poc democràtica segueixi semblant una 

democràcia? En Chomsky utilitza un terme molt interessant referent a aquest fet: “la pedagogia 

de les mentides”. La idea principal d’aquesta és impedir el desenvolupament d’una comprensió 

crítica de la realitat, “(…) la creación de ilusiones necesarias y simplificadoras en gran escala y 
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de gran poder emotivo para que el rebaño desconcertado no se vea aturdido por la 

complejidad de los problemas reales que, además, tampoco sabría cómo resolver (…) El 

objetivo es mantenernos apartados de las cuestiones reales, y apartados unos de otros (…)” 

(Chomsky, 2007: 18-33). Ens podem plantejar doncs: Les escoles són democràtiques? El 

sistema educatiu és democràtic?  O bé o són perquè ens diuen que ho són? 

Aleshores, no n’hi ha prou en transmetre els continguts. El procés educatiu ha d’incloure hàbits 

i actituds on es promogui la indagació, la capacitat crítica i coherent de comprendre el món, 

l’argumentació fundada. Tot plegat pot ajudar a imaginar les possibles realitats dels valors de 

la democràcia i a construir una consciència social. “L’educació hauria de ser el procés de 

participació de l’individuo en la consciència social i l’escola una institució social per a que els 

axiomes de la democràcia puguin ser interrogats.”(Dewey, 2009).  

Pel que fa als docents, el nostre model educatiu forma a Mestres amb mètodes que devalúen 

la dimensió intel·lectual de l’ensenyament. No es fomenta, ni a les Universitats ni tampoc a les 

escoles, un pensament reflexiu i independent, al contrari, es basa en una via instrumental i 

acumulativa que confia en els exàmens com a forma d’educació  i que afavoreix un 

aprenentatge rutinari descontextualitzat i la memorització de continguts. “Els Mestres, en tant 

que funcionaris pagats per l’Estat, s’espera d’ells que es comprometin a realitzar un cert tipus 

de reproducció ètica, social, política i econòmica, dissenyada per a formar alumnes que 

s’encabin dins de la societat que hi ha” (Chomsky,2007) Però què passa si el model de 

societat dominant que hi ha no és el que volem?  

Potser és hora de veure aquest moment de la Història com la oportunitat de reconèixer 

l’educació com una possibilitat. Si bé no pot lograr-ho tot, sí que té coses a fer al seu abast a 

l’hora de contribuir a la transformació del món en una versió més humana. I necessitem 

mestres i ciutadans compromesos per aconseguir-ho. 

Des del procés constituent s’està impulsant el desig d’un canvi social, d’una revolució social i 

per tant de la seva mà ha d’anar una revolució en l’àmbit educatiu. Volem una nova societat i 

per tant necessitem una nova escola. És urgent crear entre totes un model  educatiu nou. Per 

a aconseguir-ho, cal impulsar un procés de reflexió i confluència ampli, plural i participatiu. I la 

revolució no serà televisada, la revolució ha de començar a les aules, al carrer, des de baix.  

 

4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EN EL TEMA 

“La (des)educación” de Chomsky; Democracia y escuela de John Dewey. 
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5. PROPOSTES D’ACCIÓ 

1. Des de PC es poden organitzar assemblees-debat de temes. Triar un tema rellevant 
cada vegada. 

2. Proposar debats concrets sobre temes d’educació a les assemblees territorials del PC.  
3. Visibilitzar projectes educatius existents que creguem combregui amb l’ideari que 

defensem al PC. Es poden fer petits reportatges i penjar-los a la web. 
4. Podem pensar eslògans pel canvi i fer camisetes i pegatines, etc. 
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