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PER UNA NOVA LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA.  

 

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:  

Per una nova llei d’educació de Catalunya que articuli un nou sistema educatiu 

PUNT 5 TEXT DE DEBAT NÚM. 10 (v.1.0) “EDUCACIÓ. TEXT DE DEBAT Nº 04”  

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  

DIAGNÒSTIC 

Des de l’adveniment de la democràcia, la comunitat educativa ha sofert l’aprovació de diverses lleis 

educatives estatals i una d’autonòmica sense que això representés un millora qualitativa clara del 

nostre sistema educatiu. Els nostres mandataris, en connivència amb els poders econòmics 

neoliberals, avancen en l’objectiu final de desmantellament del sistema públic d’educació. 

L’aprovació de cada llei educativa ha estat un pas més  per restar poder de decisió als consells 

escolars, autèntics portaveus del sentiment de la comunitat educativa. Són els mateixos que 

acusen l’escola pública d’ineficient, immobilista, poc innovadora, etc. quan, si de cas, ells tenen 

molta de la culpa del seu estat. L’administració educativa ha permès una gestió deficient i poc 

transparent dels recursos públics i això ha portat al desprestigi total del sistema. De tal manera que 

per part d’alguns grups de poder es justifica davant de tots els ciutadans la necessitat, fins i tot, de 

la privatització del servei. Com s’ha arribat a aquesta situació? 

A) Sistema dual de xarxa pública  

El sistema públic d’educació de Catalunya no ha estat mai una xarxa pública única. Des del primer 

moment es va crear una escola concertada, dotada de fons econòmics públics, que tenia a la 

pràctica la potestat de seleccionar l’alumnat, i ho feia afavorint els alumnes menys problemàtics. 

Això ha estat permès per tots els governs, conservadors i “progressistes”, amb el beneplàcit de 

l’administració educativa i d’una inspecció mancada d’independència. A més, per motius obvis, les 

escoles concertades s’han abstingut d’instal·lar-se en els territoris més deprimits, quedant aquests 

exclusivament a càrrec dels centres públics. La problemàtica social es trasllada així a l’escola 

pública i aquesta s’ha convertit en un ghetto per a les classes socials més desafavorides i per als 

nouvinguts.  
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Des d’instàncies polítiques s’ha arribat a comparar les dues xarxes i es presenta com més eficaç 

l’escola concertada amb una gestió privada, piramidal i jeràrquica. És lícit comparar dos models de 

gestió quan de debò no hi ha hagut una competència lleial? 

B) Introducció de la competitivitat entre centres p er tal d’obtenir la millora de la qualitat 

educativa 

Un altre manera de desprestigiar l’escola pública és introduir en la gestió de sistemes públics 

d’educació criteris empresarials i de competitivitat per acabar de desprestigiar-la i provocar la seva 

desaparició.  

Un dels fets que ha creat més desigualtats entre les pròpies escoles públiques ha estat la lliure 

elecció per part dels pares. Amb l’aprovació de la LOGSE, els antics instituts de batxillerat i instituts 

de formació professional van obrir les seves portes a l’etapa d’educació secundària obligatòria. La 

possibilitat de lliure elecció dels pares, que es pensava que podria portar a la cohesió social, va 

perpetuar la desigualtat social: els centres de l’antiga FP tenien menys matrícula que els antics 

centres de batxillerat i per tant estaven obligats a acceptar el que se’n diu matrícula viva, que 

normalment comporta la matriculació de molts més alumnes nouvinguts amb necessitats 

educatives especials i dificultats d’aprenentatge, sense que en cap moment intervingués inspecció. 

Això, que es podria solucionar fàcilment amb un repartiment més uniforme entre centres, crea 

desigualtats en la formació rebuda pels alumnes i va en contra de la cohesió social.  

L’aprovació de la LEC introdueix un model neoliberal de repartiment de recursos que té en compte 

la competència entre els centres escolars; és a dir, aquells centres que obtenen més bons resultats 

tindran més recursos. Si es vol afavorir la cohesió social, cal precisament afavorir en recursos els 

centres més desafavorits, incloent incentius perquè els millors professors vulguin anar-hi. 

Fomentar la competitivitat dins del sistema públic porta al seu desmantellament. Té sentit que un 

sistema públic d’educació tingui escoles d’excel·lència i escoles ghetto? Si usem inclús termes 

empresarials i d’eficàcia de tot el sistema, la resposta és contundentment “no”. El que té sentit en 

una xarxa pública educativa és tenir escoles que cooperin i col·laborin perquè així el sistema aprèn 

conjuntament,  millora i camina conjuntament.  

C) Introducció de sistemes de gestió privada en els  centres públics 

La veritable gestió democràtica d’escoles públiques en aquest país va tenir una curta vida i tot i així 

se l’ha titllat d’ineficaç. Fins el 1978 no es va aprovar una constitució d’aparença democràtica i molt 

aviat els nostres governants es van encarregar de legislar per instaurar una gestió jeràrquica amb 

la intenció de treure el poder de decisió amb el que comptava el consell escolar de les escoles 

públiques.  

L’administració ha aconseguit desacreditar i pervertir la gestió democràtica per dues vies. Per una 

banda, dota de més poders al director per a la selecció de personal, amb la justificació de la seva 
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professionalització. Des de fa anys es legisla per a que els directors acaparin tot el poder real i, 

més encara, per ser caps de personal. Els funcionaris interins, substituts i funcionaris en comissió 

de serveis no parlen perquè poden trobar-se amb la negativa a una confirmació o amb una 

avaluació negativa del director, independentment de si són professionals inqüestionables. 

Actualment el director pot obrir expedient disciplinari, cosa inèdita en una funció pública 

independent, on el superior directe mai no té aquesta atribució. La discrepància dins del centre es 

fa doncs molt difícil, i la democràcia, que sempre ha de ser lliure de coaccions entre els 

participants, és merament formal.  

El que hi ha a l’ensenyament públic no és un veritable sistema assembleari. S’ha instaurat el 

sistema jeràrquic de la por des de fa molts anys i per poder sobreviure s’ha de ‘no veure i no dir’ i 

per ascendir s’ha de dir ‘sí’. El resultat ha estat l’augment de l’arbitrarietat en la gestió, que en 

casos ratlla en la corrupció, una gestió nefasta de les escoles, i un fre a la iniciativa individual de 

tothom que no sigui el director. Amb aquestes mesures, de retruc, es treu poder vertader de decisió 

als claustres de professors i als consells escolars perquè un sector dels seus integrants, el del 

professorat, està emmanillat.  

Per altra banda,  l’administració treu poder real al consell escolar, que ja no tria el director, o no pot 

decidir sobre els expedients disciplinaris de l’alumnat.  

Que hi hagi un sistema parlamentari democràtic instaurat a un país no significa que hi hagi una 

democràcia real. De la mateixa manera,  que hi hagi claustres i consells escolars a les escoles no 

significa que hi hagi un veritable sistema democràtic  de presa de decisions. Fa molts anys que el 

sistema jeràrquic i piramidal s’ha instaurat en els centres i el debat, la discrepància, la discussió, la 

innovació i la creativitat han mort a les escoles públiques catalanes. 

D) Politització de l’administració educativa 

El sistema clientelar del partits polítics s’ha instal·lat a l’administració educativa. Els partits polítics 

deuen massa favors als seus càrrecs o excàrrecs i també han de fer favors als sindicats. Les 

designacions a dit o per sistemes obscurs cada vegada baixen més avall. Per exemple, fa anys 

que no es convoquen places d’oposicions per al cos d’inspectors. Els inspectors sense 

competències demostrades són escollits a dit i ocupen places de comissions de serveis; entre ells 

hi ha fins i tot excàrrecs sindicals. La inspecció, per tant, deixar de ser independent i competent. 

Ara toca el torn a les direccions i amb l’aprovació del decret de plantilles ja està oberta la veda 

d’escollir a dit al professorat. Un exemple clar el tenim a l’IOC (Institut Obert de Catalunya) amb 

una plantilla de més de 100 professors que fa anys venen obtenint comissió de serveis, que són 

concedides de manera opaca. 

Tot això fa palès que als nostres mandataris no els importa que hi hagi una administració educativa 

amb els millors professionals, però abans que res no els interessa que siguin independents. 
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La frustració entre els professionals docents, que ja han passat una oposició, s’ha instal·lat perquè 

per tenir un lloc de treball a l’administració educativa i a les escoles no hi ha sistemes transparents 

i objectius que seleccionin el professional més ben preparat. Si de vegades tenen l’aparença de 

transparents, les comissions de selecció no són autènticament independents. Un clar exemple el 

teníem en els centres en el quals la direcció volia fer un pla estratègic. Normalment el director o 

directora el dissenyava especialment per un o més  mestres  que tenien comissió de serveis al 

centre i treballava a gust amb ells. La comissió de selecció era formada per membres de centre 

docent. Es feia la publicitat i el concurs de mèrits era publicat al DOG. Hi havia mestres de fora del 

centre ingenus que volien optar per aquestes places. Malgrat alguns tenien competències 

professionals superiors als mestres destinats provisionalment al centre, les places dels plans 

estratègics estaven blindades majoritàriament per als mestres destinats al centre. 

Sota l’excusa d’autonomia de centre mal exercida, s’ha començat a dissenyar tota una sèrie de 

sistemes de selecció obscurs que fomenten la corrupció i impedeix que a les places arribin els 

professionals més destacats per mèrits objectius. Tot ciutadà té els mateixos drets d’optar a un lloc 

públic d’ocupació si compleix els requisits. I aquests drets només es poden garantir quan hi ha un 

concurs públic, transparent i objectiu.  

E) Manca d’un sistema d’avaluació independent per a  tot el personal docent i de serveis 

educatius que incentivi el reconeixement dels bons professionals en la seva carrera docent. 

L’administració educativa mai no ha posat en marxa un sistema d’avaluació independent que avaluï 

direccions, mestres, escoles i personal que treballa per a l’administració educativa, i en particular 

un que permeti diagnosticar oportunitats específiques de millora, constructivament.  És una bona 

manera de deixar que l’escola pública mori per la seva ineficiència i desprestigi. 

F) Manca d’una formació inicial i permanent adequad a per al professorat 

La formació inicial que imparteixen les universitats i els centres de formació de mestres i 

professorat és obsoleta davant dels nous reptes que representa l’educació del segle XXI. Sovint, la 

formació i les directrius venen de persones que no han trepitjat mai una aula de primària o 

secundària com a docents. 

Per altra banda, l’administració educativa s’ha desentès de planificar una formació permanent del 

professorat que suposés la millora de la qualitat docent i del sistema educatiu.  

El professorat actiu, mitjançant una reflexió profunda, ha de ser el que guiï i proposi quina és la 

formació que realment necessita, però mai no se li ha preguntat. Amb aquest panorama el 

professorat manca d’unes competències clau per afrontar amb garanties d’èxit la seva tasca 

docent. 

EXPOSICIÓ 
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Tal i com hem vist en el punt anterior podem dir que la veu dels consells escolars, que són el 

veritables portaveus de la comunitat educativa i de la societat, ha estat segrestada i encara ho serà 

més amb l’aprovació de la LOMCE que posa en entre dit la participació del Consell Escolar en la 

gestió del centre. El procés constituent ha de ser un revulsiu perquè la comunitat educativa torni a 

parlar. Com? 

La comunitat escolar (pares, mares, estudiants i mestres) ha de participar com a membre actiu en 

l’elaboració d’una nova llei educativa. No es poden aprovar més lleis educatives sense la 

intervenció i a esquenes dels seus veritables actors com fins ara s’ha fet. 

La comunitat escolar també ha de participar activament en la reforma de l’administració pública 

educativa catalana per tal d’evitar el clientelisme i la seva politització. Ha de decidir quina ha de ser 

l’estructura d’aquesta administració i quins llocs han de ser nomenats per lliure designació. I ha 

d’exigir que els millors estiguin en els llocs de comandament. Això darrer no s’aconseguirà si no 

s’instauren sistemes de selecció totalment públics, objectius i transparents.  

La comunitat escolar i en especial els mestres no poden defugir el fet que ha d’haver-hi un sistema 

d’avaluació independent que, sense augmentar la càrrega burocràtica que pateixen les escoles, 

incentivi els bons mestres i els bons professionals per tal que la carrera docent sigui prestigiada i 

atractiva. 

La comunitat educativa ha d’exigir que el millor professorat sigui el que tingui el paper de guiar i 

liderar el procés d’aprenentatge dels seus infants i joves per tal que esdevinguin ciutadans 

democràtics, crítics, responsables, solidaris i preparats per als esdeveniments del segle XXI. Això 

no s’obté sense una formació inicial de qualitat i sense una planificació de la formació permanent i 

de la carrera docent que faci brollar el millor de la nostra professió. 

La qüestió última seria:  

si el nostre objectiu és formar ciutadans democràtics, responsables, solidaris, crítics i 

preparats per al segle XXI 

si volem que el paper de l’educació sigui un element de transformació i vertebració d’una 

societat sostenible, harmoniosa, justa i igualitària  

¿com es pot aprendre aquesta competència si el sistema educatiu i les escoles catalanes no 

són una lliçó autèntica de democràcia en el seu funcionament?  

Moltes veus demanen un canvi en el sistema educatiu en les línies oposades a les proposades. 

Acusen el sistema públic actual de rigideses, ineficiències, corporativismes, etc., de manera sovint 

genèrica i sense concretar més. Quan es concreta, els detalls són idèntics als que fa servir el 

pensament neoliberal per defensar la privatització de tot el que és públic, la reducció dels drets 

laborals i la creació de contractes més i més precaris.  

Les suposades "cotilles administratives i normes rígides" són, normalment, els mecanismes que 

estaven pensats inicialment per controlar la bona administració dels recursos públics. Per exemple, 

l'empleat públic amb una plaça relativament fixa i no sotmesa al seu superior directe és el que 
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s'atrevirà a denunciar arbitrarietats i corrupció, així com a dissentir democràticament. Com en 

l’àmbit de l’economia, el neoliberalisme busca la desregularització, suposadament buscant 

l’eficiència permetent una lliure i fructífera expressió dels mercats. I ja veiem la crisi i les 

desigualtats que ha creat la desregularització, per exemple, de les finances.  

També propostes com ara la municipalització completa de l’educació estan en les recomanacions 

del Fons Monetari i del Banc Mundial [9,10]. Aquests organismes saben que és més fàcil influir en 

ajuntaments que en un estat, i veuen aquest procés com un pas previ a la privatització. Saben a 

més que porta la fragmentació del sistema educatiu, i la seva vulnerabilitat davant les fluctuacions 

econòmiques. 

Es diu que els consells escolars i claustres estan paralitzats perquè les direccions no tenen prou 

autoritat. Aquesta paràlisi dins dels òrgans de govern no té altre nom que democràcia i debat. 

Alhora, es diu que no cal tenir por d'un cap amb autoritat, perquè el líder modern ha de convèncer, 

sinergitzar, motivar, engrescar, etc.  

Però es demana dotar al director del poder d'endur-se per davant l'opinió majoritària quan no 

engresca prou. Es diu que és el sistema de funcionariat fa que la gent s'estanqui i deixi de 

progressar. De debò que el millor antídot contra això és fer precari de manera permanent el seu 

lloc de treball? No és millor crear una perspectiva de carrera engrescadora, que recompensi la 

iniciativa i la bona feina, junt amb un bon sistema d'avaluació amb al·licients professionals per al 

mèrit i, en l'altra direcció, suggeriments de millora i, en cas extrem, sancions? Això sí, per no 

sufocar les possibles veus dissidents, l'avaluació ha de ser objectiva i feta per tercers.  

Es diu que la direcció ha de poder contractar a dit el seu professorat, a fi de triar les persones més 

adients per al projecte educatiu que vol desenvolupar. Pel contrari, el que això afavorirà és 

l'amiguisme, el clientelisme i el dir que sí a tot, com passa en tots els sistemes jeràrquics. Si cal 

triar els millors, és ben fàcil: el centre educatiu publica el projecte docent i proporciona criteris 

objectius de què vol dir "persones indicades per a un projecte". Els candidats opten a les places 

coneixent el projecte al que hauran de contribuir, però l'assignació de places es fa per mèrits 

objectius definits a priori. 

En resum, el Procés Constituent defensa que l'actual democràcia parlamentària i partitocràtica no 

funciona. Però no se li acut culpar d'això a la democràcia en general, ni diu que la solució sigui una 

dictadura. Pel contrari, la solució és més, i no menys, democràcia i més, i no menys, transparència. 

I això a tots els nivells de la societat. 

 

4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EN EL TEMA 

• http://www.millenaire3.com/fileadmin/user_upload/syntheses/Education_democratie.pdf 

• http://www.yesmagazine.org/happiness/what-is-democratic-education 

• http://www.skolo.org/spip.php?article1138&lang=fr 
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• http://www.nuso.org/upload/articulos/2549_1.pdf 

• http://www.actaodontologica.com/ediciones/1997/3/neoliberalismo_educacion.asp 

• http://diarieducacio.cat/gestio-i-democracia-en-els-centres-educatius-el-nou-decret-de-

plantilles/ 

• http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/dossier%20premsa%20consells%20escolars.pdf 

• http://periodismohumano.com/economia/son-los-estados-quienes-han-construido-el-

sistema-neoliberal-en-el-que-vivimos.html 

• http://bit.ly/1hpJRPd 

• http://analisiseducativoslm.blogspot.com.es/2009/12/descentralizacion-y-municipalizacion-

de.html 

 

5. PROPOSTES D’ACCIÓ 

1. Elaboració d’una llei d’educació des de baix amb la participació de tota la comunitat educativa i 

amb l’ajut d’experts que instauri novament la gestió i participació democràtica als centres sense 

desvirtuar-la i que articuli un sistema educatiu públic lluny de les polítiques neoliberals que ens 

han portat a aquesta crisi i al desastre social més absolut. 

2. Intervenció de tota la comunitat educativa en la reforma de l’administració pública per tal 

d’introduir novament criteris objectius de transparència en la gestió de recursos humans i 

econòmics en els quals el personal sigui seleccionat per les seves competències. Eliminació de 

designacions a dit, o per procediments obscurs, en tots els nivells de l’administració. 

3. Reforma, amb participació del professorat amb experiència real en l’aula, de la formació inicial i 

de la formació permanent per tal de fer front als desafiaments de l’educació del segle XXI. 

4. Creació de mètodes d’avaluació realment independents i acceptats per tota la comunitat 

educativa que incentivin el treball per formar bons professionals de l’educació i eviti el seu 

descoratjament i apalancament en la seva carrera docent i en el seu treball a l’aula. Es 

necessita urgentment una sistema d’avaluació que sigui, per una banda, font de motivació per a 

les escoles i mestres i, per altre, font de cooperació i col·laboració; no de competitivitat com el 

que es vol imposar amb la introducció de formes de funcionament que segueixen les línies del 

més pur estil neoliberal.   
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