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EDUCACIÓ RUPTURA AMB EL MODEL ACTUAL     

 

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:  

Educació ruptura amb el model actual.  

PUNT 5 TEXT DE DEBAT NÚM. 09 (v.1.0) “EDUCACIÓ. TEXT DE DEBAT Nº 03”  

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  

DIAGNÒSTIC 

 La nostra legislació educativa actual, encara que millorable en alguns aspectes, promou una 
educació que hauria de ser modèlica internacionalment i fer-nos avançar cap a una societat 
que permeti assolir a cada persona el seu màxim desenvolupament, però la realitat educativa 
que rep l'alumnat està molt allunyada. 
 
El que ens obliga, més que a millorar el model teòric, a centrar-nos en analitzar amb esperit 
crític la seva aplicació per intentar identificar els obstacles que han generat aquesta distorsió 
entre el pla teòric i la seva aplicació real.  
 
A aquesta benintencionada legislació li ha faltat valentia per trencar amb el model existent 
d'Administració Educativa que ha diluït o impedit el desitjat canvi educatiu.  
 
Aquests poden ser alguns dels punts crítics en què hauria de reflexionar per intentar apropar el 
model teòric a la realitat del nostre Sistema Educatiu: 
 

• Model centralitzat: El Departament d'Ensenyament acapara tota l'autoritat i poder de 
decisió. Els Ajuntaments i els Centres educatius tenen competències mínimes i poc 
significatives. Això ha impedit la flexibilitat del sistema. La realitat és d'una elevada 
uniformitat educativa que impedeix elegir  a professors i pares. La diversitat sempre 
enriqueix. 

• Direcció afeblida en els Centres educatius: els equips directius exerceixen les seves 
funcions sense una formació expressa, sense tenir la suficient autoritat i competències, 
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i sense exigència de responsabilitat per no assolir objectius. La Direcció dels Centres 
no té competències per seleccionar el professorat, que procedeix dels concursos de 
trasllats anuals. 

• Professorat inadequat: La formació del professorat és inadequada i insuficient, tant en 
les Facultats de Magisteri com en els cursos d'adequació pedagògica que necessiten 
els ja graduats. La selecció del professorat del Sistema Educatiu Públic és inadequada 
per aplicar els objectius educatius. El rígid model funcionarial de docents han generat 
més problemes que avantatges, així com la necessitat d'incorporació de milers d'interins 
sense procés selectiu. 

• Currículum allunyat de les necessitats reals d'alumnes i Societat. Per què s'ensenya per 
Assignatures?  Per què la llengua i les matemàtiques liderin la jerarquia d'assignatures?  

• Avaluació intranscendent: L'escassa activitat avaluadora realitzada fins ara es queda en 
el marc teòric de bones intencions en no tenir l'organisme avaluador autoritat perquè 
s'apliquin els seus informes.  

• Absència d'innovació educativa: Departament d'Ensenyament incompleix la seva 
obligació de promoure i donar suport Projectes d'innovació pedagògica. 

L'Educació inclou tot tipus de coneixements que s'entrellacen de manera que qualsevol divisió 
que fem serà artificial , però per motius pràctics, podem considerar que l' Educació te dos 
grans àmbits segons la seva finalitat : 
- L'Educació General  centrada en el desenvolupament personal i social sense  finalitat 
expressament econòmica . En la pràctica finalitza amb l'ESO als 16 anys. 

- La Capacitació o Formació Professional , de nivell universitari o no , amb finalitat 

productiva/econòmica (ensenyament per exercir un ofici o professió ) . Tot i que la Formació 
Professional també és Educació, potser seria bo utilitzar aquesta denominació ( Formació 
Professional o Capacitació ) i reservar el terme Educació  per a la resta d' aprenentatges 

genèrics. 
 
Excés de protagonisme de la l' educació AMB finalit at econòmica  . Paral·lelament al 
predomini social de l'Economia, l' educació amb finalitat econòmica ( FP ) ha assolit un 
protagonisme que gairebé ha eclipsat la resta d' aprenentatges, especialment a l'ESO. 

EXPOSICIÓ 

DESCENTRALITZACIÓ. Els Ajuntaments tindran el protagonisme educatiu ja que seran titulars 
dels Centres educatius, contractant a l'Equip Directiu que al seu torn contractarà al professorat. 
L'Estat s'encarregarà de crear serveis comuns que augmentin l'eficiència del sistema, a més 
de donar suport tècnic i financer als Ajuntaments. 
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PROFESSORAT. Es renovarà completament la formació dels docents, creant nous Centres 
universitaris, dotats d'un professorat altament qualificat, amb important experiència educativa, i 
adequat als fins formatius. També es crearan nous cursos d'especialització per a graduats 
universitaris que pretenguin dedicar-se a la docència. Aquests centres tindran un procés 
selectiu propi del seu alumnat.  
La formació del futur professor serà meitat teòrica i meitat practica, i inclourà: Coneixements de 
les tecnologies de la comunicació i de la informació, idiomes, Capacitat comunicativa, 
Habilitats personals i socials, empatia, capacitat de treball en equip, flexibilitat per adaptar-se a 
situacions canviants, valors, autoconeixement, gestió d'emocions, ... i es clar, coneixements de 
l'especialitat que ensenyin. 
 
FLEXIBILITAT per integrar totes les  realitats socials i  educatives (rurales y urbanas, 
multiétnicas, etc.) i que garanteixi la conciliació de la vida familiar i laboral. També per donar 
cabuda a les diverses línies pedagògiques que l'enriqueixin i permetin a les famílies exercir el 
dret a triar el tipus d'educació dels seus fills.  
 
LAICITAT DEL SERVEI PUBLIC D’EDUCACIÓ. El Sistema Educatiu Públic fomentarà la 
llibertat de pensament i de consciència i per això, no inclourà l'adoctrinament confessional ni 
polític. (la laïcitat o absència de adoctrinament confessional implica automàticament la 
impossibilitat de centres concertats confessionals)  

XARXA EXCLUSIVAMENT PUBLICA. Es potenciarà progressivament la capacitat del Servei 
Públic d'Educació per aconseguir l'eliminació dels concerts (eliminació del finançament públic 
dels Centres privats) 

AVALUACIÓ DEL SERVEI PUBLIC D’EDUCACIÓ. Creació d'un nou Organisme d'Avaluació 
dotat d'equips multidisciplinaris (filòsofs, pedagogs, experts en RRHH, auditors econòmics, 
etc.) amb alta qualificació i experiència que avaluï anualment i amb transparència, 
professionalitat i independència el Servei Públic d’Educació incloent l'organització, medis 
materials i humans (tant Directius com professorat i alumnat).  
Els seus informes seran d'obligat compliment. Això últim potser és la ruptura de més 
transcendència amb el model actual, ja que és l'única que garantirà que els seus informes no 
es quedin en meres recomanacions. 

INNOVACIÓ EDUCATIVA. L'Estat actuarà potenciant, o creant de forma subsidiària, Centres 
experimentals amb noves enfocaments pedagògics.  

EDUCACIÓ BÀSICA (6 a 16 anys): obligatòria, llevat que la família ofereixi una educació 
equivalent a la del Servei Públic d’Educació. 

 
CANVIS CURRICULARS ( Currículums flexibles que en bona part puguin ser adaptats o 
canviats parcialment per cada escola ) per incidir especialment en determinats aspectes 
significatius necessitats de millora : 
 
4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EN EL TEMA 



 
4 PUNT 5 DEL MANIFEST 

punt 5 text 09 (v1.0) 
EDUCACIÓ TEXT DE DEBAT Nº 03 

5. PROPOSTES D’ACCIÓ 

A)  Educació General  . El currículum s'orientarà , entre altres finalitats , a la consecució dels 
objectius següents : 

 
• Aprendre a viure junts . L' Educació ha de Ajudar les persones a viure Junts amb 

respecte per l' diferent , i de forma col·laborativa i solidària. 
 
• Cultura Política i associativa . Ensenyar per a la participació a la vida pública : 

Associacions, gestió pública, Política , ... 
 

• Educació per l' autosuficiència  de la persona , al sentit més ampli per respondre al 
repte d' un món que canvia ràpidament, tant en la vida privada , en la social i en la 
professional. 

 
• Educació per a la salut , la malaltia , la vellesa i la mort  per ensenyar a les persones 

a ser protagonistes de la cura de la salut , a tenir criteri per buscar assessorament 
mèdic tant en teràpies convencionals com alternatives , a suportar la malaltia o les 
minusvalideses , i finalment a acceptar l'envelliment , com a etapa natural en la nostra 
vida , i millori la nostra cultura tanatològica.  

 
• Educació per a la vida familiar  que minimitzi els conflictes de parella o del grup 

familiar 
 
B) Formació Professional . El currículum s'orientarà, entre altres finalitats, a la consecució 

dels objectius següents:  
 
• Potenciar la formació pràctica i la incorporació a món laboral: almenys La meitat de 

l'horari del curs correspondrà a pràctiques en empreses del sector.  
 
• Potenciar la capacitat d'autoocupació i de la cultura del Cooperativisme.  

 
• Coneixement de la legislació laboral  

 
• Cultura sindical 

 

Punts a debatre en un segon nivell que generaran més debat i oposició, tant socialment com 
amb sindicats i personal docent  

• Descentralització del Servei Públic d'Educació  
• Direcció dels Centres Educatius i autonomia per a la contractació de personal  
 
• Formació del professorat  

 
• Laïcitat del Servei Públic d'Educació  

 
• Eliminació progressiva dels Concerts. Eliminació del Finançament públic dels Centres 

privats.  
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• Avaluació del Servei Públic D'Educació 

 
 
6.- AUTOR:  
 

Nando ( Sectorial d’Educació PC )  

Abril de 2014. 


