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Aquest document recull les intervencions del Debat extraordinari sobre 
l’educació pública catalana que va tenir lloc el 25 de març de 2017 a un 
institut públic de Barcelona. El debat, organitzat per la pròpia comunitat 
educativa com a contestació al plantejament vertical de l’Ara és demà, va 
donar el protagonisme i la veu directa a mestres, professors, docents, mares, 
pares i estudiants i va posar el focus sobre l’educació i l’escola públiques i 
aquells temes i problemàtiques pedagògiques, polítiques i socials que ara 
mateix es donen i es debaten a les aules, als claustres i al carrer. 

250 persones van poder debatre sense dirigismes ni intermediaris sobre 
educació. Va ser un debat de comunitat (docents, famílies i estudiants), 
horitzontal, ric i valent. Aquest n’és el recull escrit. 
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L’escola pública és la institució més fonamental de la nostra societat i volem parlar-ne. 
Volem parlar de transformació social, de pensament crític, de democràcia, comunitat i 
participació, i del nostre principal tresor, els docents i les treballadores de la pública. I també 
volem conèixer i informar-nos sobre l’actual procés de mercantilització de l’educació pública i 
les seves conseqüències. D’aquí neix el Debat extraordinari sobre l’educació pública 
catalana, una trobada que pretén donar una panoràmica completa de la situació actual de 
l’educació i l’escola públiques a Catalunya i dels temes cabdals que en aquests moments ja 
estan definint el seu present i hipotecant el seu futur. 

Convoquem a docents, famílies, estudiants i ciutadania en general a aquest fòrum obert que 
tindrà lloc el proper dissabte 25 de març de 2017 a l’Institut Sant Andreu de Barcelona. 

AFA CEIP Patronat Domènech, AMPA CEIP Vila-romà, Assemblea Groga, Assemblea 
Groga de Gràcia, Assemblea Groga de Molins de Rei, Assemblea Groga de Nou Barris, 
Assemblea Groga de Sants, Bressol Indignades, CCOO Educació, CGT Ensenyament, CNT 
Educació, Coordinadora Ampa Nou Barris, Coordinadora Educació Pública Vallès Occidental 
(CEPVOC), Desmilitaritzem l’Educació, Despertaprofes, Edualter, Embat, Famílies Sense 
Places, Fampas Badalona, Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de 
Catalunya (FAPAC), Fundació Ferrer i Guàrdia, L’Empordà Es Mou, Marc Unitari de la 
Comunitat Educativa (MUCE), Plataforma per l’Educació Pública del Poblenou, Plataforma 
per una Educació en Economia Crítica i Plural (PLEEC), Rella. Associació de Mestres i 
Professorat Jubilats, Seminari Ítaca d’Educació Crítica (SIEC), Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans (SEPC), UGT Educació, USTEC-STEs, Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI), 
Xarxa Groga de L’Hospitalet. 

Barcelona, 7 de març de 2017 
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és estructural i permea en totes les dimensions del model i el sistema educatius: el de la 
segregació social, en el currículum, en el de la lògica competitiva, en la concepció mateixa 
de la idea d’educació, etc. 

Ara és demà també ha omès la doble xarxa com a tema de discussió. No ha qüestionat la 
seva existència i nosaltres volem posar el focus sobre ella per començar a debatre-la. 
Volem saber per què al nostre país, a diferència de la major part dels països d’Europa, 
no tenim una aposta única i unívoca per l’educació i l’escola públiques, a qui beneficia 
aquest fet, a qui perjudica. Volem informar-nos i després començar a debatre-ho amb 
valentia. 

Finalment, la tercera qüestió fonamental que pensem que s’hauria d’haver posat sobre la 
taula a l’hora de parlar sobre el futur (i el present) de l’educació a Catalunya i que també ha 
donat origen al nostre debat és la de quins principis i valors volem donar a l’educació i 
l’escola públiques avui, especialment en aquest moment de disputa entre dos paradigmes 
educatius contraposats. En aquest sentit, el debat extraordinari pretén recuperar la idea 
que l’educació i l’escola públiques no només són una eina de desenvolupament 
individual (acadèmic, emocional, social) de les persones, sinó que alhora és 
indestriablement un instrument primordial de transformació social, una eina 
institucional clau per revertir desigualtats, ja sigui a nivell material (garantint, per 
exemple, un àpat diari complet a molts infants i adolescents que d’altra manera no el 
tindrien) ja sigui a nivell immaterial (posant a l’abast de tothom els coneixements, la cultura i 
el pensament crític). La coeducació de nens i nenes, l’interclassisme, la gestió democràtica i 
el treball cooperatiu o la participació comunitària de les famílies han estat eines de 
transformació social que han tingut en l’escola pública un dels seus principals espais i 
motors de performativitat.  

Ara és demà ha obviat l’existència de l’educació i l’escola públiques com a ens diferenciats 
dels centres i les indústries escolars privades, es parla d’una sola xarxa (el servei educatiu 
de Catalunya) com si fossin el mateix. Nosaltres reivindiquem la diferència i la 
preeminència i l’aposta clara i valenta per l’escola pública i volem recuperar o, com a 
mínim, posar sobre la taula el llegat i el sentit socialment transformador que l’educació i 
l’escola públiques tenen respecte a altres models. Educació pública i transformació social 
han anat de la mà moltes vegades i volem debatre si és possible que l’escola pública retorni 
a aquest principi i des d’aquí redefineixi totes aquelles qüestions que ara mateix estan sobre 
l’agenda educativa i mediàtica com és el cas de la innovació pedagògica o l’avaluació 
educativa. 

En definitiva, amb el debat extraordinari apuntem a aquells fonaments que Ara és demà 
no ha volgut plantejar ni posar en qüestió: la disputa entre un model de dret fonamental i 
servei públic, i un model de bé de mercat i privatització; en segon lloc, la doble xarxa 
pública-concertada; i, finalment, la recuperació del sentit socialment transformador de 
l’educació pública. Per això demanem un debat transparent, valent i profund, un debat 
que cal entendre com un debat previ, més d’arrel i fonament, a tot allò que en aquests 
moments es pugui estar discutint a Ara és demà.  

Esperem que el Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana sigui tan sols el 
principi d’una veritable discussió sobre el present i el futur de l’educació a Catalunya. 
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d'acollida, però està sobresaturada,  a més la mestra d'acollida sovint ha d'anar a substituir."  Docent 
primària, L'Hospitalet de Llobregat 

"El departament prohibeix utilitzar diners del centre per pagar sortides a nens que no poden pagar-
les. Es queden sense sortides o ho assumeixen les altres famílies." Docent secundària, Badalona 

"Discriminació de l' educació de persones adultes dins del sistema educatiu públic: manca de 
recursos, professionals, reconeixement tutories de secundària, manca de publicitat de la oferta per 
part del departament, retallades de ofertes i grups..." Docent i directora centre formació adults, 
Badalona 

 

BLOC 2 /// DOCENTS I ALTRES TREBALLADORES, EL PRINCIPAL TRESOR DE 
L'ESCOLA PÚBLICA 

✓ Formació 
✓ Condicions de treball 
✓ Sistema d'accés 

✓ Avaluació docent 
✓ Desenvolupament professional 
✓ Renovació pedagògica 

"Professorat impartint hores lectives d'especialitats docent que no són la seva ( i que en molts 
casos no coneixen ni controlem), mentre a la borsa de treball hi ha especialistes que podrien 
impartir dites matèries." Docent secundària, Girona 

"La falta de motivación del alumnado, poco desarrollo de la inteligencia emocional y preparación 
precaria de los profesores de secundaria en métodos educativos eficaces." PAS i família, Cabrils 

"La gran majoria de professorat del màster ESO i Batx són teòrics, no han trepitjat mai una aula." 
Assessor claustres, Girona 

"Tenim un sol vetllador per fer suport a un nen amb paràlisi cerebral, una nena amb la Síndrome de 
Down, i dos infants amb trastorn de conducta. En el dictamen de tots ells figura la necessitat 
d'aquest suport."  Docent primària, L'Hospitalet de Llobregat 

"Sóc professora interina des de fa 4 cursos. No hi ha un protocol d'acompanyament ni d'acollida, ni 
seguiment per les persones noves que entren al centre com a substituts i interins. Acompanyament 
per a millorar i créixer professionalment. I els nervis, la tensió i la mala llet s'acumulen als equips 
docents." Docent secundària, Viladecans 

"Tres mestres de baixa per depressió com a conseqüència de l'assetjament del director." Docent 
secundària, Granollers 

"Caldria fer auditories als professors. Alguns, tant funcionaris com interins o substituts, no es 
preparen prou les classes. Això pot penalitzar als interins-substituts (no continuïtat als centres), 
però no als funcionaris. Aquest problema és greu i crònic. Cal repensar quina educació volem 
donar si els nostres professionals no donen la talla." Docent secundària, Manresa 

"Manca total de coneixement a l'entorn de les altes capacitats. Vam haver de treure el nen de 
l'escola perquè no van atendre les seves necessitats especials com a nen amb altes capacitats" 
Família, Tarragona 

"Com pot ser que el tutor dels meus fills estigui a mitja jornada i hagi de fer la tutoria d'una classe 
de 28 alumnes? Dedicarà el mateix temps que una professora a jornada completa si cobra la meitat 
i treballa o hauria de treballar la meitat d'hores ?" Família, Barcelona 
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BLOC 3 /// PRIVATITZACIÓ I MERCANTILITZACIÓ: L'EDUCACIÓ I LES ESCOLES 
COM A BÉNS DE MERCAT 

✓ Pagaments de les famílies 
✓ Menjadors: escola o servei? 
✓ Falta d'inversió pública en 

personal 

✓ Falta d'inversió pública en 
infraestructures 

✓ Doble xarxa pública-concertada 
✓ Diferències entre escoles públiques 

"Crec que és un greuge important l'aportació econòmica que es demana a les famílies en les 
escoles públiques, per petites que puguin semblar. Són un factor segregador entre famílies i 
centres, de dubtosa legalitat (almenys en l'escola pública), i que acaba dotant els centres públics de 
més o menys recursos econòmics per a l'exercici de les seva obligada funció." Família, La Sagrera, 
Barcelona 

"El trasllat a l'àmbit privat, ja sigui per associacions de mares i pares o d'empreses privades, de la 
gestió de la contractació del menjador escolar. Tot i que és comprensible que els equips docents no 
vulguin assumir-ne les tasques, no és admissible que l'Administració es desentengui (no dotant de 
prou recursos d'administratius al centre) d'aquesta funció que a la pràctica, pel nombre d'hores que 
implica, té un pes molt important en el desenvolupament i benestar dels infants, factors principals 
per a la seva educació, de la qual l'Administració n'és la principal responsable." Família, La 
Sagrera, Barcelona 

"Manca d'inversió en recursos humans, estructurals i tècnics." Família, Martorell 

"Massificació insostenible, patis sense drenatge, falta de professionals, falta important d'ombres a 
les classes exteriors fet q comporta temperatures altíssimes insuportables a les classes. Falta 
d'espais (biblioteca, psico, musica...) no en tenim cap, 4 bolets les ocupen. Incompliment de 
promesa de la Generalitat d'arreglar solar cedit x aj x destinar-lo a pati. Falta d'especialistes 
sobretot!!!! Ràtios altíssimes. En fi....” Docent primària, Terrassa 

 

BLOC 4 /// COMUNITAT EDUCATIVA: PARTICIPACIÓ I DEMOCRÀCIA 

✓ Democràcia a l'aula 
✓ Democràcia al claustre 
✓ Gestió democràtica del centre 

✓ Model de direcció 
✓ Paper de les famílies 
✓ Participació de l'alumnat 

"Expulsió sistemàtica d'alumnat disruptiu, pressió implícita perquè decideixin marxar a d'altres 
instituts i "assessorament" perquè es donin de baixa del centre i s'inscriguin a PFI's privats (que 
després no poden pagar)" Docent secundària, Granollers 

"Por a parlar al claustre per evitar possibles delacions i aplicació del Decret de direccions i 
plantilles". Docent secundària, Granollers 

"Menyspreu a l'alumnat: "aquest treball està condemnat al fracàs". "La vida és injusta", resposta 
davant una mala puntuació d'un examen." Estudiant, Gràcia, Barcelona 

"Informes negatius funcionaris amb anys d'experiència al centre, poca democràcia interna, 
prohibició de paraula als claustres, a sisè deixen de fer medi, només per preparar les proves de 
competències. comunitat d'aprenentatge=aprenentatge dialògic=horitzontal realitat jerarquia, 
censura, han maltractat a molt de persona,..." Docent primària, Barcelona 

"El Decret de plantilles dificulta l'esperit crític, la iniciativa  i la creativitat del professorat donat que 
acaba sent l'equip directiu qui marca la política del centre i proposar projectes creatius  en un 
institut amb una direcció molt tradicional et pot costar la  continuïtat en el centre ." Docent 



 
 
 

RECULL DE GREUGES

 
 

8  Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana, 25 de març de 2017 ∙ debateducaciopublica.cat 

 

secundària, Les Corts, Barcelona 

"Hi estem massa estona a l'escola, masses hores i no a totes les hores aprofitem el temps . Es 
podria estar menys hores." Estudiant secundària, Barcelona 
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Segon, ens perjudica perquè en situar-nos en situacions d’homogàmia educativa, d’agrupar-
nos confortablement  en escoles on hi va gent “com nosaltres”, ens allunya dels que “no són 
com nosaltres”, i això ens incomunica i empobreix. 

Tercer, és injusta perquè bloqueja la igualtat d’oportunitats: tots els estudis mostren com la 
segregació escolar perjudica significativament els resultats dels alumnes de famílies amb 
menys recursos econòmics i culturals. 

I quart, és injusta perquè quan centres que reben fons públics, siguin públics o concertats,  
ofereixen espais de classe mitjana blindats a la barreja, configuren per als seus alumnes una 
posició d’avantatge finançada pel conjunt de la població. Són molts els diners que invertim 
en el sistema educatiu. I ho fem perquè creiem que és un pilar de les nostres societats 
democràtiques. Però no té cap sentit, en canvi, que amb els impostos de tothom, amb tots 
aquests diners, paguem els privilegis d’alguns. 

El problema de la segregació escolar a l’opinió pública  

Malgrat això, durant les darreres dècades, el paper de l’educació com a eina clau per a la 
igualtat d’oportunitats i l’equitat ha estat un gran absent de la discussió pública. Moltes i 
diverses dinàmiques i tendències han remat en contra de l’equitat com un dels principis 
inspiradors del nostres sistema educatiu, i el paper de l’escola com a espai clau per lluitar 
contra el privilegi lligat a l’origen social ha anat perdent centralitat. Per això el problema de la 
segregació escolar ha estat els darrers anys majoritàriament ignorat, com una mostra mès 
de la societat retòrica en la qual sovint ens convertim, que defensa la igualtat d’oportunitats i 
educar en la diversitat mentre reforcem un sistema educatiu organitzat a partir de la por i la 
competició, on les famílies es separen i lluiten entre elles per accedir als centres que creuen 
situaran els seus fills en posició d’avantatge. 

Des dels partits de l’esquerra, fins fa molt poc, el gran tema en termes d’educació era la 
crítica als concerts a les escoles que segregaven per sexe. No hi havia en canvi un discurs 
públic visible que parlés de les desigualtats per origen socioeconòmic. Fins i tot des dels 
moviments socials, en les moltes reivindicacions sobre educació dels darrers anys, la 
segregació escolar en termes socioeconòmics, de classe social o de país de naixement, ha 
sigut també sovint o la gran absent o un punt molt secundari de les reivindicacions. 

Per aquestes raons, perquè hi ha moltes dinàmiques segregadores que ens allunyen de 
l’equitat com a element central del sistema, i perquè no hi havia una discussió pública sobre 
aquest problema, un grup de persones preocupades per la segregació escolar vam crear, 
l’any 2011, un espai de confluència i de reflexió amb la voluntat de situar aquesta 
preocupació a l’esfera pública, de discutir i treballar els arguments que puguin orientar la 
discussió pública sobre la segregació escolar i la igualtat d’oportunitats, i també d’alimentar i 
alimentar-se de les iniciatives socials amb voluntat d’incidir-hi.  

És un fet que els darrers mesos alguna cosa s’està movent i són molts els que prenen 
consciència que la segregació escolar és un obstacle fonamental, si no el més important, 
perquè l’escola faci el seu paper a favor d’una societat més justa. Si en el passat recent hi 
havia a la premsa un parell d’articles cada any que esmentaven aquest problema, ara en 
són un parell per setmana. Els dos informes del Síndic de Greuges han jugat un paper 
important en aquest canvi de tendència, però recordem que ja n’havia fet un d’anàleg l’any 
2008 amb molta menys repercussió. És a dir, que el canvi de tendència també respon a 
d’altres raons com la crisi econòmica i el conseqüent canvi de sensibilitat social vers la 
desigualtat, o al fet que a aquestes alçades l’opinió pública ja ha començat a constatar de 
manera evident els efectes negatius de la segregació escolar. 

El paper central de la segregació 

Si la lluita contra la segregació és un aspecte fonamental per retornar la lluita contra el 
privilegi i per la igualtat d’oportunitats al centre del debat sobre educació, això què implica? 
Implica que podem discutir sobre escola pública i concertada, sobre innovació pedagògica, 
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sobre gratuïtat i co-pagament, sobre avaluació, sobre ràtios, sobre mapa escolar, sobre 
governança, sobre famílies, sobre el currículum i sobre moltes més coses, però si no situem 
la segregació escolar al centre mateix de les nostres reflexions i demandes, ens estarem 
fent trampes al solitari. Perquè amb segregació la lluita contra les desigualtats en educació 
esdevé bàsicament retòrica i, per tant, ens allunya de l’esperit de les lleis i els principis que 
compartim tàcitament. 

És a dir, podem millorar les ràtios i estendre la innovació, podem augmentar la democràcia 
als centres i guanyar terreny o fins i tot eliminar l’escola concertada, però si malgrat tots 
aquests canvis no fem front a la segregació escolar i aquesta es manté o creix, el més 
probable és que tinguem un sistema educatiu tant o més injust que l’actual. I a la inversa, si 
mantenim tots aquests aspectes tal i com estan ara, però apliquem accions decidides i 
efectives contra la segregació escolar, podrem caminar cap a un sistema més just que 
l’actual. 

En altres paraules, la lluita contra la segregació ha de ser transversal a la discussió sobre 
educació. És només així que podrem recuperar la centralitat dels principis inspiradors del 
sistema educatiu, anar a l’arrel del problema de la desigualtat i posar-lo al centre de les 
nostres discussions. Això ens ajudarà a parlar de tota la resta en la seva justa mesura. 

Vegem la importància d’aquesta transversalitat amb un exemple: en el debat sobre escola 
pública i escola concertada, no podem utilitzar el problema de la segregació només per dir 
que el principal problema de la segregació és l’existència de l’escola concertada. 
Evidentment que l’existència de barreres econòmiques és una font importantíssima i 
gravíssima de segregació, com ho és el control excessivament laxe sobre els processos de 
selecció d’alumnes per part de les escoles i altres aspectes segregadors que estan més 
accentuats en l’escola concertada. Però és il·lusori pensar que eliminant l’escola concertada 
ja haurem solucionat el problema. A l’escola pública també n’hi ha molta, de segregació. 
Com també n’hi ha molta als països on no hi ha escola concertada. 

Dit d’una altra manera, en el debat sobre l’escola concertada en clau de segregació escolar 
podem arribar a la conclusió que si la concertada assumís el seu paper de servei públic i 
complís estrictament els objectius i criteris del sistema públic per lluitar contra la segregació 
escolar i les desigualtats, començant per la gratuïtat, podria no ser un obstacle en la lluita 
contra la segregació. I al contrari, si tenim un sistema únicament públic però que facilita la 
jerarquització entre centres “volguts” i “no volguts” i la creació de barreres socials de 
diferents tipus, sí podria ser molt contraproduent per la segregació escolar.  

Per això, a més de parlar d’escola pública i concertada, cal que parlem del problema en tota 
la seva complexitat, ja que la segregació és el resultat de moltes dinàmiques molt arrelades. 
D’una tendència que és arreu. No parlem d’un dimoni extern, sinó d’un dimoni compartit per 
tothom. I per combatre’l cal, per tant, pensar-lo i parlar-lo amb rigor. Perquè a més de 
discutir si hi ha o no escola concertada, també podem parlar de quins són els elements 
concrets que faciliten la segregació, tant en la concertada com en la pública, i quins 
instruments tenim o podríem tenir per fer-hi front. 

Primer, podem parlar dels instruments existents i actualment infrautilitzats. Parlem, per 
exemple, de com s’utilitzen les reserves de places per alumnes amb Necessitats Educatives 
Específiques (NEE); parlem de com estan distribuïts els diferents orígens socioeconòmics i 
nacionals dels alumnes al conjunt del sistema públic; i també de com repartim els professors 
i els recursos, un tema sorprenentment absent de la discussió pública: ¿no cal que ens 
preguntem quines conseqüències té per a l’equitat que una bona part dels professors més 
motivats vagin a escoles “innovadores” on hi està sobrerpresentada la classe mitjana amb 
més estudis?; i parlem també de quina funció donem a les Oficines Municipals 
d’Escolarització a l’hora d’equilibrar el mapa escolar; o de com lluitem contra el frau en els 
processos de preinscripció; o del preu del material, les colònies o les extraescolars; o de 
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com afecta l’existència d’una pocs centres innovadors al reforçament dels discursos que 
prioritzen per sobre de tot el dreta a triar escola, i tot plegat a la segregació. 

I segon, podem parlar dels instruments que o bé es podrien o haurien d’haver desenvolupat 
amb l’ordenament jurídic actual, com el decret admissió d’alumnes, o bé es podrien legislar 
en el futur immediat, com ara les condicions per garantir que el servei públic d’educació fos 
molt menys segregador. 

I com aquest exemple del paper de l’escola concertada, en podríem anar veient un rere 
l’altre. Com ara l’autonomia dels centres, que si analitzem a través del filtre de la segregació 
escolar, guanya una dimensió diferent. Si l’augment d’autonomia serveix per fer competir 
uns centres contra els altres per remarcar les diferències i atraure les famílies sense actuar 
en clau de sistema, augmentarà la segregació escolar. Però, d’igual forma, si es limita 
l’autonomia dels centres i s’imposen centralitzadament mecanismes de competència i de 
facilitació de la segregació, també augmentarà la segregació escolar. Des de l’òptica de la 
segregació escolar, per tant, l’autonomia de centre no es pot pensar de manera separada al 
de l’actuació en clau de sistema educatiu. 

O encara un altre exemple, l’avaluació. Si s’utilitzen mecanismes externs d’avaluació per a 
diagnosticar, millorar i equilibrar el conjunt del sistema educatiu, posant més recursos i 
esforços als centres amb més necessitats per compensar les diferències, aquesta pot ser 
positiva en la lluita contra la desigualtat. Si, en canvi, s’utilitza per jerarquitzar els centres i 
per orientar la tria escolar de les famílies, sabem per les experiències existents que servirà 
per augmentar la segregació i les desigualtats. 

Aquests exemples evidencien que si situem al centre dels debats sobre educació la igualtat 
d’oportunitats i el paper cabdal que hi juga la segregació, ens serà més fàcil obrir formes de 
discutir la resta de qüestions sense oblidar aquest objectiu fonamental: millorar el paper de 
l’escola com a garant de la igualtat d’oportunitats i la lluita contra el privilegi. Amb segregació 
no hi ha una escola de qualitat. Quan diem que la discussió sobre la segregació escolar ha 
de ser prioritària i transversal, volem dir que no pot ser només una manera de parlar de la 
discussió sobre escola pública i escola concertada, o de culpabilitzar exclusivament 
l’administració. Cal, per contra, assumir-la com un repte col·lectiu, en la seva complexitat i 
com un objectiu transversal mitjançant el qual recuperem aquest principi inspirador del 
nostre ordenament jurídic: la lluita contra el privilegi i la injustícia.
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Les famílies també són com la resta de famílies,  volen el millor pels seus fills i filles, 
col·laboren amb les escoles si tenen prou suport i si se’ls escolta activament, volen arrelar-
se a Catalunya malgrat s’enyoren de la seva terra, però pateixen moltes dificultats: no han 
pogut estudiar, estan a l’atur, tenen baixa autoestima, pocs recursos econòmics, manca de 
xarxa i de família extensa que els recolzi... i alguns delegen l’educació dels seus fills als 
centres educatius. 

Els professionals de l’educació d’aquests centres educatius (docents, monitors, 
vetlladores, educadores, TEI’s, TIS’s... ) són com la resta, sí,  però són especialment 
fantàstics: fan de tot, de psicòlegs, de treballadors socials, d’infermeres... es formen de 
manera continuada, treballen en xarxa perquè saben que és una eina imprescindible en 
aquests contextos, gaudeixen de la seva feina, són gent divertida, gent conscient d’on 
treballa, per exemple, intenten abaratir les sortides, però moltes vegades estan cansats, se 
senten impotents i desesperats pel poc recolzament que tenen per part de les 
administracions i per les situacions tan complexes que viuen. 

Els centres educatius són centres  amb moltes ganes de millorar l’entorn, sempre intentant 
icorporar projectes: com l’aprenentatge-servei, les comunitats de aprenentatge, programes 
artístics (teatre, dansa, música, circ...) especialment promouen la convivència entre diferents 
cultures, donant a conèixer la cultura, les tradicions i la llengua catalana, fan una gran tasca 
social i molt poc reconeguda i, tot i la gran il·lusió que li posen, molts cops estan desbordats 
i desanimats per no poder donar resposta a les situacions amb les que es troben al dia a dia. 

Davant d’aquesta fotografia arriben les retallades, la LOMCE i molts aspectes de la LEC i 
això ha tingut i té una afectació molt gran que ara intentaré detallar: 

Sobre les retallades, deixen d’existir les beques de llibres, sinó tens recursos econòmics, 
has d’anar a Serveis Socials a demanar ajuts, , la partida pressupostaria per la socialització 
de llibres ha desaparegut, també, tot i que últimament hi ha algun ajut més ajuts per material 
de part dels Ajuntaments, no és suficient. Hi ha molts alumnes que no poden anar a les 
colònies i a les excursions, hi ha poques hores dels Serveis Educatius, poca atenció al 
tractament de la diversitat (logopedes, aules d’acollida, integradors i educadors socials, 
infermeres...), les ràtios són més altes, les condicions dels treballadors han empitjorat molt, 
el pressupost per formació pels docents i la resta de treballadors de l’educació fins el dia 
d’avui és quasi bé 0, molt poques ajudes per les AFA’s, per les extraescolars, cap accés l’oci 
dels caps de setmana (museus, cinemes...) 

Sobre la LOMCE i la LEC podríem dir moltes coses però només posaré un exemple, 
l’Avaluació: passem les mateixes proves i ens demanen els mateixos resultats a tots, quan 
no tots sortim del mateix punt de partida i sense confiar que els docents ja sabem avaluar i 
ja ho fem. 

Resumint, abans de la crisi ja mancaven recursos, ara hi ha un precipici. Aquests 
darrers anys, la nostra societat s’ha caracteritzat per gaudir de l’Estat del Benestar, però 
últimament, els governs amb l’excusa de la crisi, s’han dedicat a atemptar en contra d’aquest 
estat. Cada dia la situació empitjora: tenim menys recursos i més gent amb dificultats. En la 
meva opinió, això és inadmissible. Sembla que l’únic que els importa és contenir la situació 
quan el que haurien de fer és afrontar el problema i buscar solucions. Fins el dia d’avui, 
aquesta situació aguanta... però potser algun dia tot explota, perquè el patiment dels infants, 
dels adolescents i de les seves famílies  té un límit. 

Davant aquesta situació hi ha possibilitat de millora però hauríem de canviar algunes coses 
entre tots i totes, especialment el Departament d’Ensenyament i per això faré algunes 
propostes: 

1. Una millor planificació escolar, en el sentit que apunta el Síndic de Greuges a 
l’informe de Segregació Escolar. 

2. Més recursos humans pel tractament de la diversitat. 
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3. Donar veu a tots els treballadors/es de l’Educació (TEI`s Educadors....) no només als 
docents. 

4. Escoles de pares, mares i famílies a tots els centres educatius. 
5. Fomentar el treball de les AFA’s i donar espai a les famílies. 
6. Treballar amb l’entorn i teixir xarxes educatives amb tots els agents. 
7. Continuar exigint educació pública de qualitat a les administracions, promoure 

Assemblees als centres. 
8. Participar activament dels Consells Escolars de centre, districte i ciutat. 
9. Treballar la coeducació real, fomentar l’educació emocional, el pensament crític... 

 

Voldria acabar aquesta exposició donant les gràcies a tots els treballadors i treballadores de 
l’Educació Pública d’aquests centres, a les seves famílies i als seus alumnes.
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4. El pensament crític descansa sobre criteris 

Això significa que és un pensament ben fundat, estructurat, i reforçat – els judicis es basen 
en criteris- ; oposat a un pensament  "acrític", que és informe, fet de qualsevol manera i no 
estructurat. Perquè si, no ho sé....  

Preguntar: Per què? Quines raons tens per dir, pensar…? 

Si hom no té criteri és manipulable, es troba a disposició de tots els corrents. 

 

5. El pensament crític és autocorrectiu  

Ser capaç de corregir la manera de pensar, en detectar les debilitats i rectificar, constitueix 
una característica més del pensament crític. és important reflexionar sobre la manera de 
pensar per tal de rectificar mètodes i procediments. 

- Significa rectificar, ser autocrític, revisar les pròpies certeses 
- Fer de l’error una virtut  
- Entra en joc la metacognició 

Preguntar: com ho sé? N’estic segur? 

La primera exigència d’un pensador crític és ser autocrític i, per tant, reflexiu. 

 

6. El pensament crític és sensible al context, a les particularitats i a la unicitat  

S’oposa a la casuística que força els casos particulars a les regles generals, tant si són 
apropiades com si no.  

Significa reconèixer les circumstàncies o condicions, regulars o irregulars, típiques o 
atípiques. Vol dir tenir una percepció acurada dels matisos que diferencien les distintes 
situacions, vol dir adequar les regles a les situacions particulars i respectar el caràcter únic 
de cada context. Tots, cap, mai, sempre....! Matisar, DEPEN 

És, per tant, hostil a totes les formes d’estereotips i de prejudicis, en tant que el 
mecanisme que opera en tota mena de prejudicis és consolidar estereotips.   

 

7. Ha de combinar amb el pensament  el creatiu i el curós 

Cal considerar els tres aspectes del pensament amb la mateixa importància. Això contrasta 
radicalment amb el plantejament jeràrquic que situa el pensament purament teòric sobre el 
pensament pràctic i aplicat, i el que és general i abstracte sobre qualsevol cosa que només 
es mostri en la seva particularitat i també exigeix una relació d’equilibri entre l’educació 
emocional i la crítica i creativa.. 

Un bon pensador, una persona raonable ha de conjuntar les tres dimensions del 
pensament. 

 

Reivindicació 

Reivindico doncs el paper del pensament crític avui a totes les aules i des de totes les 
matèries, perquè Demà és ara! 

 

[Bibliografia bàsica: Lipman M. El lugar del pensamiento en la educación, Ed. Octaedro, 
Barcelona, 2016] 
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seves  pròpies sensacions, dels seus desitjos i necessitats, de  tal manera que tinguin una 
millor i major cura de si. És molt important que aprenguin que cada persona  és única, 
valuosa i que la diversitat individual és  enriquidora i no limitant.   

Hem intentat abordar qüestions de gènere, identitats, rols, violència, acceptació de la 
diferència, cossos diversos  funcionalment, cultures variades, diferents formes de fer i  
d’estar al món, capacitats no normatives, la prevenció de la  violència i l’abús de menors.  

 

Un conte 

Mermel 

En el principi dels contes, Mermel no tenia pèl, ni forma de cos, ni    color de pell, ni 
grandària definida. En el principi dels contes, Mermel    no tenia, solament era.     

Fins que un dia, amb cansament de no tenir, va decidir crear-se.     

Primer va decidir tenir el pèl arrissat. Moltes persones li cridaven: “Pèl bucle!, fregall!, el    
teu pare agafa el teu pèl per a netejar les paelles?”. Altres persones volien tocar-li el pèl, li    
deien que amb aquest pèl era especial. Llavors Mermel, que era valent, va decidir deixar-  
se el pèl arrissat perquè ho veia semblat a les ones del mar i pensava que sobre ell era    
molt divertit caminar.     

Després va decidir portar ulleres. Moltes persones li cridaven: “Quatre ulls, que no veus    un 
bou a tres passes, a casa teva no necessiteu sotagot teniu les teves ulleres, no?”. Altres    
persones volien veure a través de les seves ulleres perquè es veia diferent i deien que    
semblava molt més interessant. Llavors, Mermel, que era valent, va decidir portar ulleres    
perquè així el vent no molestava els seus ulls quan anava amb bici i veia millor el somriure    
de la gent.     

Més tard, va decidir no tenir un cos prim. Moltes persones li cridaven:“Grassot, culgròs, que    
no pots moure’t bé de tant com peses”. Altres persones asseguraven que es mantindria    
amb solidesa davant un vendaval i que seria fort com una roca. Llavors, Mermel, que era    
valent, va decidir no passar fred a l’hivern i que el seu cos fóra com un coixí que tothom    
volgués abraçar.     

Seguidament, va decidir no tenir la pell ni clara ni fosca. Moltes persones li cridaven: “Caca    
pudenta, drap brut”. Altres persones asseguraven que la seva pell era torrada com un    pa 
acabat de treure del forn i que feien venir ganes de tocar-la. Llavors, Mermel, que era    
valent, va decidir tenir el color de la xocolata amb llet, que era molt dolça, i així podria    
adaptar-se a qualsevol clima.     

Finalment, Mermel va decidir no ser nena ni nen. Moltes persones li cridaven: “Homenot,    
marieta, tu què ets, una nena o un nen?”. Altres persones asseguraven que es podria    
adaptar a múltiples situacions i tenir relacions molt variades. Llavors, Mermel, que era    
valent, va decidir no ser nena ni nen per poder jugar al que li vingués de gust sense que    
ningú li digués el que havia de fer (anar amb faldilla quan tingués calor i amb pantalons    
quan volgués jugar) i per a poder posar-se forquetes o corbata en situacions elegants.     

Així, Mermel ja tenia i ja era. Llavors Mermel, que era valent, va sortir a cercar amistats i    
una família. Aquí comença la seva aventura.   
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1998- París- Trobada mundial de la Aliança Global per la Educació Transnacional, 
patrocinada sobretot per IBM i Coca-cola, el president declara: Des del punt de vista de 
l'empresari, l'ensenyament constitueix un dels mercats més grans i en major creixement; 
davant nostre tenim un extens mercat per conquerir. Per al conjunt dels membres de la 
OCDE, l'ensenyament representa un fabulós tresor de 875.000 milions d'euros a l'any, és a 
dir, tant com el mercat mundial de l'automòbil. 

Lamentablement, una de les institucions a les que sovint s'agafen com a referència de les 
directrius que a Espanya hem de prendre com a integrants de la Unió Europea és la OCDE. 
Aquesta, ja els anys 90 deia que les escoles s'haurien de convertir en “institucions més 
obertes al servei d'interessos molt diversos i d'àmplia clientela”. 

Per tant, l'onada ofensiva fa temps que es va posar en marxa i per aconseguir aquests 
objectius tenen dues maneres de fer-ho: per la via de la privatització directa del servei (com 
a Anglaterra o USA, el model que s'està prenent també a Espanya i Catalunya) i per la via 
de comercialitzar l'ensenyament.  

Hi ha sis vies per comercialitzar l'ensenyament (segons Alex Molnar, Wisconsin Univ): 

1. Esponsoritzar programes o activitats escolars (empreses privades que patrocinen 
campionats o festes o events de les escoles) 

2. Acords amb empreses per a la provisió de determinats productes als centres 
educatius (les màquines de refrescos, les marques de productes que es venen al 
bar) 

3. programes de “motivació”: accions comercials per fomentar el consum d'una 
determinada marca amb el pretext d'”ajudar” a l'escola. Coca-cola regala ordinadors; 
Pizza-hut menús gratis per famílies desafavorides... 

4. apropiació de l'espai: es lloguen espais publicitaris a les parets de les escoles, 
revistes de l'alumnat o llibres de text 

5. Màrqueting electrònic: a les pantalles o ordinadors del centre, a canvi de material 
informàtic, posar l'entena o l'internet.  

6. Esponsoritzar material educatiu: Nestlé explica el que és un esmorzar sa; Colgate els 
ensenya a raspallar bé les dents. A Catalunya, els bancs ens expliquen el que és una 
targeta de crèdit.  

3. Què és el programa d'Educació financera a les escoles de Catalunya (EFEC) i com 
funciona  

El pla estatal d’educació financera 

EFEC és la perfecta representació de l'aplicació de polítiques econòmiques neoliberals 
portades a la pràctica amb precisió i amb un seguit de plans estratègics a diferents nivells. 
L'any 2008 es publica el Plan Nacional de Educación Fianciera, en el que el BE i la CNMV 
signen un conveni per assumir la posada en marxa del pla, seguint l'estratègia del govern 
d'Espanya en l'àmbit de l'educació financera. Com? Seguint les indicacions i principis de la 
CE i de l'OCDE. 

 QUIN ÉS L'OBJECTIU? Contribuir a la millora de cultura financera de la població, 
perquè pugui prendre DECISIONS financeres informades i apropiades. 

 I amb això què es vol aconseguir? FOMENTAR tant l'estabilitat i la confiança en el 
sistema financer com, el creixement econòmic. 

Aquest conveni es renova i tenim el Plan de Educació Fiananciera 2012-2017. Segons 
aquest document, ha de millorar la cultura financera de la població tenint en compte que “els 
joves d’avui són els consumidors de productes financers de demà” o que, en clara referència 
a les pensions, “les reformes que s’estan duent a terme a Espanya sobre el sistema públic 
van en la línia de traslladar una major responsabilitat als ciutadans”. També diu el Pla que 
cal promoure el “foment d’una cultura de previsió mitjançant assegurances i plans de 
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pensions”. I, en un atac de sinceritat, el document arriba a admetre que el projecte, 
certament, suposa un benefici per a la sostenibilitat del sistema financer. 

El desplegament del pla estatal d’educació financera a Catalunya 

Què passa a Catalunya? Atès que les competències educatives les té la Generalitat de 
Catalunya, el pla d'educació financera a Catalunya l'implementarà la Generalitat. L'any 2009, 
encarrega un estudi a l'Institut d'Estudis Financers (IEF) perquè creï un projecte d'educació 
financera a les escoles catalanes.  

Com ho porten a la pràctica? L'any 2012 els departaments d'Ensenyament i Economia de la 
Generalitat de Catalunya, l’IEF i les entitats financeres BBVA, Unnim, “la Caixa” i Banc 
Sabadell, crearen un partenariat públic-privat, l’EFEC, per executar el pla d'Educació 
Financera a les Escoles de Catalunya. 

 El model català té dues vessants: l'organitzativa-institucional (qui ho organitza i 
com), i l'educativa (qui crea els materials i com arriba a les aules). D'aquesta 
manera, l'IEF crea els materials i s'encarrega de coordinar tot el programa. Els 
bancs i la Generalitat posen els seus recursos a disponibilitat d'EFEC: voluntariat, 
instituts i, sobretot, el seu suport i la seva publicitat. 

 Com funciona: voluntaris en actiu o jubilats dels bancs i caixes reben un dia de 
formació i un “kit” de material (pdf, video, graella de valoració). Està dirigit a alumnes 
de 4rt d'ESO (15-16 anys); agafen 6 hores de tutoria o d'alguna altra assignatura. 

 Ja van per la cinquena edició; a la darrera es va arribar a gairebé el 30% dels centres 
catalans. Un total de 626 voluntaris han impartit 3.455 tallers a 301 escoles i instituts. 
En aquesta ocasió s’ha arribat a 18.594 alumnes. 

4. Què és la Plataforma per una Economia Crítica i Plural (PLEEC) i perquè és 
important denunciar i aturar l'EFEC 

La Plataforma per una Economia Crítica i Plural (PLEEC) arreplega un conjunt d'entitats, 
plataformes de consum cooperatiu, banca ètica, observatori de drets socials, la PAH, 
sindicats d'ensenyament i d'estudiants que denuncien i volen aturar aquest programa a les 
escoles de Catalunya.  

La PLEEC, al seu manifest (a la web http://www.educaciocritica.cat), exposa les idees 
principals: 

 Lluny de la propaganda i la retòrica amb què s’ofereixen aquests tallers, les persones 
que els imparteixen presenten el consum i l’endeutament com a pauta de 
comportament desitjable i el sistema capitalista com l’únic model econòmic 
possible, deixant de banda la pluralitat i el pensament crític imprescindible en tot 
procés educatiu i de desenvolupament personal. 

 El fet que el Departament d’Ensenyament promogui la presència d’aquestes 
entitats financeres a les aules (algunes d’elles rescatades amb diners públics), 
legitima el seu relat sobre les causes de la crisi, alliberant-les de tota responsabilitat 
i culpabilitzant les famílies de sobre-endeutament irresponsable.    

 Les entitats, plataformes, associacions i sindicats signants del manifest del PLEEC 
considerem que l’educació sostinguda amb fons públics no es pot alinear amb 
el discurs de les entitats financeres que han estat un dels elements responsables 
de la crisi.  Per aquest motiu, fem una crida als centres educatius de Catalunya a que 
no sol·licitin aquesta formació de mans de la banca.  

 Reclamem també al Departament d’Ensenyament que finalitzi el conveni signat 
amb l’Institut d’Estudis Financers i aposti per un altre tipus d’educació financera i 
d’aprenentatges més socials. Creiem que les perspectives de l’economia crítica, la 
solidària, la feminista i l’ecològica haurien de ser integrades en el currículum oficial i 
ser impartides pel professorat del Departament d’Ensenyament.   
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Això fa referència a 

 el QUÈ: els continguts han de ser sempre plurals i fomentar el pensament crític;  
 el COM: els continguts han d'estar consensuats en el sí d'un sistema integral i 

interdisciplinar i formar part d'un cos teòric globlal, i en aquest cas es treballa un 
aspecte, el de les finances, de forma esbiaixada i descontextualitzada 

 el QUI: evidentment qui ha d'impartir continguts relacionats amb economia i finances 
ha de ser el professorat de l'especialitat 

5. Conclusions: quatre dades a mode de recordatori i sis preguntes per al debat 

1. La banca a Espanya durant 2012 va haver de ser rescatada amb diner públic per 
valor de 100.000 milions d'euros, després de la “nacionalització” de 5 caixes 
d'estalvis per valor de 4.750 milions d'euros. 

2. Segons DELÂS, BBVA és el banc espanyol que més diners inverteix en armament, 
sobre els 2.700 milions d'euros, seguit del Santander (1518 milions d'euros), Bankia i 
el Banc de Sabadell (50 milions). 

3. Segons l'observatori DESC, en l'informe sobre Emergència habitacional a Catalunya 
(2015), la majoria dels bancs i caixes que patrocinen l'EFEC van realitzar un total de 
115.000 execucions hipotecàries sobre unes 365.000 persones afectades per 
execucions i 54.520 desnonaments, de les quals un 55% tenien menors en edat 
escolar. 

4. Segons la revista Cafèambllet (nº 1), també la majoria d'aquests bancs i caixes que 
formen part de l'IEF són accionistes majoritaris de la premsa. 

Preguntem:  

1. El nostre alumnat és la seva clientela? 
2. L'EFEC és una eina de màrqueting per netejar la imatge de les institucions 

financeres comercials? 
3. El voluntariat a l'EFEC facilita la consecució dels objectius de la RSC 

(Responsabilitat Social Corporativa) dels bancs? 
4. L'EFEC té com a objectiu reduir les incidències en la utilització de serveis financers i 

incentivar l'estalvi. No són interessos comercials que afavoreixen les empreses que 
participen en el programa? 

5. L'EFEC considera que amb una sessió de formació, els voluntaris tenen les habilitats  
necessàries per impartir coneixements a l'alumnat d'ESO. Segur? 

6. Volem un model educatiu que obri les portes a que qualsevol empresa privada pugui 
definir continguts curriculars i impartir classes en funció dels seus interessos en els 
centres pagats amb diners públics? 
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Perfil humà i professional 

Com a bon autodidacta que fou, Manuel Ainaud és l’arquetipus de persona que s’ha fet a si 
mateixa donant-se als altres i a la feina, i és el resultat d’una suma d’aspectes 
indissociables: el d’artista, el de mestre, el de conscienciador social, el de mobilitzador de 
masses, el de pedagog, el de creador, el de gestor d’infrastructura, el de tècnic cultural, el 
de polític de l’educació… La seva personalitat és el resultat d’un procés i fruit d’una realitat 
sòcio-cultural concreta d’un país mancat de normalitat, en el sentit àmpli del terme. En 
aquest cas, més que en cap altre, qualsevol que vulgui conèixer l’home ha de conèixer 
necessàriament la seva obra, tot copsant paral.lelament la seva evolució humana i 
professional. 

L’Ainaud va néixer el 1885 a Barcelona i era el fill petit de set germans. Els seus pares eren 
immigrants: ell, un francès de Lunel; ella, una andalusa de Nerja. En Josep Maria Ainaud de 
Lasarte no es cansa de dir que el seu pare va ser un bon exemple d’integració al país, i és 
ben cert, ja que s’identificà plenament amb la cultura i el tarannà de la seva terra i, com no, 
es feu seva de seguida la llengua pròpia del país: a nivell familiar amb el pare parlava 
francès, amb la mare castellà, i entre els germans sempre es van parlar català. 

Ell va tenir poques oportunitats d’estudiar de menut. Ho feu ja de jove a les classes 
nocturnes de l’Ateneu Obrer de Barcelona, que és el lloc on va perfeccionar la tècnica del 
dibuix, i on comptà amb el mestratge d’en Nicanor Vázquez i l’Antoni Gelabert. 

El seu talent el va fer sobresortir a nivell artístic com a capdavanter del grup Els Negres, 
anomenats així perquè empraven la tècnica del carbó per a fer els seus dibuixos. L’Ainaud 
en concret va rebre la influència de l’Isidre Nonell (temàtiques sòrdides i d’escenes 
populars). Va realitzar nombroses exposicions, la més famosa fou la que es va portar a 
terme a l’estatge dels Quatre Gats l’any 1903, amb l’escultor Enric Casanovas i el pintor 
Claudi Grau. L’any 1982, al commemorar-se el cinquentenari de la seva mort, els seus fills 
van organitzar una exposició de la seva obra artística, dispersa per col.leccions privades i 
institucions públiques; l’exposició es feu a la Sala Rovira de la Rambla de Catalunya. 

Ell no va pertànyer mai a cap partit polític, ni abans ni durant la seva estada a l’Ajuntament 
de Barcelona, però si que de jove va participar i va formar part de moviments catalanistes. 
Es famosa la fotografia on ell i els seus amics celebren la festa de la Solidaritat Catalana el 
1906 al seu taller, i on ell aguanta una senyera estelada. 

La seva entrada al món de l’ensenyament es produeix l’any 1908 com a professor de dibuix 
a l’Escola Horaciana, fundada i dirigida per en Pau Vila. En aquest centre pioner en 
pedagogia activa hi deixà la seva petjada dinàmica i emprenedora, tant a nivell didàctic com 
organitzatiu: 

– “Nosaltres fèiem pedagogia inconformista i acabàvem d’instal·lar l’Escola 
Horaciana, (…) L’Ainaud vingué a fer-se càrrec de les classes de dibuix. Portat per 
l’ambient i pel seu esperit, féu més que ensenyar de dibuixar amb models del natural 
posats davant els ulls dels infants -procediment revolucionari aleshores-, puix que es 
compenetrà tot seguit amb les nostres inquietuds educatives, i aviat fou més inquiet 
ell que nosaltres”. 

Posteriorment també entrà com a docent al Col·legi Mont d’Or d’en Joan Palau i Vera. I més 
tard mentre Palau i Vera experimentava amb els seus alumnes interns una escola de treball 
al camp, a Terrassa, ell dirigí durant dos anys el Nou Col·legi Mont d’Or, escola elitista de 
les classes benestants de Barcelona: allà hi portaren els seus fills, entre altres, l’Amadeu 
Hurtado, en Josep Barba, en Joan Maragall, la família Moles… L’ideari d’aquest centre 
topava amb la seva concepció de justícia social que ha de tenir l’ensenyament i la educació, 
però hi va aprendre les tècniques de l’organització pedagògica i escolar. 

Una altra etapa breu però important en la seva vida fou l’haver estat al front, com a 
president, de l’Ateneu Enciclopèdic Popular. Des d’aquesta tribuna lluità preventivament a 
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favor de la cultura i contra l’analfabetisme, amb les armes del diàleg i la constància. 
S’esforçà a tirar endavant les campanyes per l’escola bonica estèticament, digna 
pedagògicament i pública socialment parlant. Fou la campanya “pro escoles noves obreres”, 
per la qual organitzà manifestacions ciutadanes i impartí desenes de conferències en molts 
centres populars. Durant aquells anys estudià la problemàtica escolar a fons i dissenyà 
alternatives a la vergonyosa situació en que es trobava l’escola publica. 

En Manuel Ainaud no tenia títols universitaris, però en Lluís Duran i Ventosa, com a tinent 
d’alcalde, es va fixar amb ell l’any 1917 com la persona més preparada per a assessorar 
pedagògicament a l’Ajuntament, arran d’haver estat creada un any abans la Comissió de 
Cultura. Aquesta Comissió de Cultura es va concebre amb la finalitat que fos l’organisme 
municipal que coordinés les activitats d’ensenyament i estudiés les possibles solucions a la 
problemàtica cultural de la Ciutat. Amb anterioritat, tot el que feia referència a les atencions 
municipals d’ensenyança estava dividit entre altres negociats, com el de Beneficiència, 
Instrucció Pública i Sanitat. 

Quan en Manuel Ainaud entrà a l’Ajuntament, Barcelona era una ciutat d’uns 700.000 
habitants, en vies de creixement, però els nivells d’escolarització eren lamentables i feien 
avergonyir: hi havia aproximadament una quarta part dels infants que no estaven 
escolaritzats. En concret, en l’estadística escolar de primera ensenyança de l’any 1910 a 
Barcelona, inclosa en l’Anuari Estadístic de la ciutat, revelen els següents resultats: 

– D’un total de 83.920 infants en edat escolar, només 61.820 assistien a escola; 
d’aquests, 47.085 ho feien en col·legis privats i tan sols 14.735 rebien ensenyament 
en centres públics. El nombre de nens i nenes no escolaritzats arribava als 22.100. 
És a dir, el tant per cent que hom indicava d’infants que no assistien a les escoles de 
primer ensenyament era d’un 25,1%, i la relació quantitativa -per no parlar de la 
qualitativa- de l’escola pública enfront de la privada era de subordinació total. 

L’agost de 1917 va ser nomenat oficialment Cap de l’Assessoria Tècnica de la Comissió de 
Cultura. Una Assessoria integrada per tres seccions: la d’Arquitectura Escolar, el 
responsable de la qual era l’arquitecte Josep Goday, la d’Higiene Escolar, que la portava el 
pediatra Enric Mias, i la Pedagògica, per en Manuel Ainaud. El càrrec d’Assessor Pedagògic 
comportava alhora ser coordinador i director dels altres àmbits. 

En l’exercici del seu càrrec va tenir la sort de comptar amb un equip de co.laboradors 
intel·lectualment i resolutivament potent. Cal anomenar dues persones per sobre dels altres: 
el poeta Ventura Gassol, qui fou la seva mà dreta fins la proclamació de la Dictadura de 
Primo de Rivera, i l’Artur Martorell, que va ser el seu home de confiança en l’època 
republicana i que a la pràctica fou el continuador de la seva obra de cultura. 

A l’Ajuntament, tots els temes de cultura i educació passaven pel seu despatx del segon pis 
de la Casa Consistorial. Els polítics delegaven en ell respecte a les línies a seguir. És 
interessant d’incloure unes frases d’en Joaquim Ventalló, tinent d’alcalde en el primer 
ajuntament republicà, que escriví a la Nadala de la Fundació Jaume I al commemorar-se el 
centenari del seu néixement: 

– “Manuel Ainaud, com que era ell el que en sabia més, era el que ens honorava a 
nosaltres, portant-ho tot. Cap regidor volia fer el savi, sense saber res de res, com 
hem vist desgraciadament que passa. Ainaud era el que en sabia per tots, i més que 
tots”. 

L’Ainaud fugia de personalismes i de treballar cara a la galeria. Era exigent amb si mateix i 
com a consequència també demanava als qui estaven al seu costat el mateix rigor 
professional. I si bé era un treballador dur i exigent, també era una persona senzilla de tracte 
i formes amb els altres, i al mateix temps era hàbil i astut per aconseguir els seus propòsits. 
La seva vessant humana i el seu tarannà professional fan la síntesi del que l’Eugeni d’Ors 
(7) defineix com “l’home que treballa”, que lluita orientat per les seves idees eternes, i 
“l’home que juga”, que frueix amb la seva tasca. L’Ainaud era de les persones que 
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intentaven posar sempre, en totes les seves manifestacions, amor. Ell creia en el que Xènius 
anomenava “l’obra ben feta”, del qui sap convertir el seu treball de cada dia en una petita i 
autèntica obra d’art. 

El Patronat Escolar de l’Ajuntament de Barcelona 

L’estat que presentava l’Escola Pública a Barcelona era d’autèntica pena i tristor. Hi havien 
poques places públiques i els locals que les albergaven estaven en condicions infames: eren 
la majoria habitacles rònecs, destartalats, humits, amb poca ventilació, foscos i sense un 
mínim de material pedagògic per a poder treballar dignament amb els infants. L’Ainaud, que 
anys abans havia projectat el pla general de construcció i distribució d’edificis escolars, va 
anar a cercar la via legal per la qual l’Ajuntament pogués intervenir en l’organització i 
funcionament de l’ensenyament primari. Recordem que a partir del R. D. del ministre 
Romanones del 1901 els únics àmbits on el municipi hi podia intervenir a nivell primari era a 
les Escoles de Pàrvuls i als Centres d’Educació Especial (disminuïts psíquics i sensorials: 
sords i cecs). Aquesta via legal ja estava creada i havia estat aplicada l’any 1919 als grups 
escolars Cervantes i Príncipe de Asturias de Madrid: era la consecució d’un Patronat 
Escolar. 

Els esforços de la Comissió de Cultura, i d’en Manuel Ainaud en concret, que va dur el tema 
entre mans fins el seu reconeixement definitiu, fructificaren en la consecució del Reial Decret 
del 17 de febrer de l’any 1922, signat pel ministre César Silió. L’assoliment del Patronat 
Escolar pretenia bàsicament dos grans apartats: 

– El primer: reglamentar i gestionar el funcionament dels grups escolars dependents de 
la Comissió de Cultura. 

– I el segon: seleccionar el professorat que, dins l’escalafó estatal i sense estar a 
l’atzar del sistema general de provisió de places, havien d’exercir a les escoles 
municipals. 

L’aprovació del Patronat Escolar va ocasionar una viva polèmica entre la premsa de l’època, 
i sobretot entre els diaris La Veu de Catalunya, òrgan de la Lliga Regionalista, i La Publicitat, 
d’Acció Catalana. La Publicitat defensava la vessant catalanista de realitzar un model 
d’escoles catalanes propi, un model d’organització escolar que esquivés les directrius 
centralistes de Madrid. Per contra, La Veu reflectia la posició oficial que advocava pel 
pactisme i el pragmatisme com a millor via per anar avançant políticament i culturalment. 

En aquesta polèmica se’l va atacar molt i no només a la premsa, i això el ferí bastant a 
l’Ainaud. Per una part el Col·lectiu de mestres estatals a Barcelona, que veien amenaçats 
els seus “drets adquirits” en el reconeixement del paper de l’Ajuntament en la gestió del 
Patronat i per la normalització de la llengua pròpia de Catalunya. Per altre cantó diverses 
personalitats com en Pau Vila o en Rafel Campalans, i institucions com l’Associació 
Protectora de l’Ensenyança Catalana, que veien un perill per a la futura escola pública 
catalana i municipal el fet que es bastís amb mestres funcionaris estatals. 

El Patronat era un organisme mixt del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts i de 
l’Ajuntament de Barcelona. Els mestres que volien accedir a la titularitat d’una plaça a les 
escoles del Patronat havien de participar en un concurs públic convocat per l’Ajuntament. 
Tots els nomenaments i cessaments que s’haguessin de fer corresponien al Ministeri; en 
canvi, les despeses que ocasionés el seu funcionament havien de correspondre a 
l’Ajuntament de Barcelona. L’esforç econòmic fou gran, ja que a més a més de la gratificació 
extra de sou que rebien els mestres del Patronat, les parvulistes i els mestres especialistes 
de Dibuix, Música i Gimnàstica que exercien als Grups Escolars era personal pagat per les 
arques municipals. 

Respecte a la seva composició, en formaren part en el seu primer moment: l’alcalde Antoni 
Martínez i Domingo, com a president; els regidors de la Comissió de Cultura: Nicolau 
d’Olwer, Puig Esteve, Guarro Casas, August de Rull, Barbey Prats, Manuel Santamaria, 
Manuel Corvi i Ramon Palau, que actuaven com a vocals; l’assessor tècnic de la Comissió 
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de Cultura, Manuel Ainaud; l’inspector cap de Primer Ensenyament de Barcelona, Manuel 
Ibarz, i Hipòlita Fernández, professora de la Normal. 

Abans que s’instaurés la Dictadura de Primo de Rivera només funcionaven el G.E. La 
Farigola, a Vallcarca, i el G.E. Baixeras, a la Via Laietana, que passà a ser centre graduat de 
pràctiques annex a la Normal; Fèlix Martí i Alpera (9)en fou el primer director. La posta en 
funcionament de més grups escolars quedà paralitzada fins a la proclamació de la 2a 
República espanyola. 

Manuel Ainaud fou acomiadat l’estiu del 1925 d’una manera injusta, acusant-lo d’haver-se 
apropiat de diners en el tema de les Cantines escolars, i de malgastar els cabals públics al 
donar un sobresou als mestres que s’apuntaven a les Colònies Escolars. Fou una acusació 
vergonyosa, perquè si hi havia un home honrat i honest, aquest era Manuel Ainaud. De fet 
foren acusacions nascudes des de dins l’Ajuntament i promogudes per l’enveja que els 
sectaris de la dictadura tenien d’una persona que s’entregà de cos i ànima a treballar per tal 
de dignificar la situació escolar de la població infantil de la Ciutat. L’Alexandre Galí -coetani 
seu i persona de poques lloances fàcils- reconeix l’honradesa i professionalitat d’Ainaud com 
a servidor públic en la seva obra completa: 

“…l’honradesa absoluta en matèria de diner, el desinterès quant als avantatges 
personals, l’activitat total sense regateig, l’energia…” 

Pere Vergés, amic i col·laborador seu, i una de les persones que l’admirà i se l’estimà més, 
deixa constància, en la següent cita, de la situació de corredor de fons en la que es trobà 
l’Ainaud durant la Dictadura i de la misèria humana d’alguna gent que treballà amb ell. Són 
unes frases colpidores: 

– “Manuel Ainaud havia imposat la seva personalitat i la seva manera d’obrar a tot 
l’Ajuntament. No tenia mai hora de plegar. Assumí el càrrec de funcionari com una 
missió suprema que li exigia la contribució de totes les hores del dia i gairebé la vida i 
tot. Semblant actitud de lliurament no era compartida per ningú més. Amb prou feines 
tolerada. Sobretot no la podien tolerar certs alts càrrecs, que des del primer moment 
se li mostraren obertament adversos. (…) 

“En aquell temps l’Ainaud era la carnassa que atreu la voracitat de la llopada. Aquell 
home que havia exigit tantíssim en voler que les coses es fessin ben fetes, un cop 
sumit en la desgràcia veié aparèixer una llarga corrua de gent enemiga, disposada a 
emprar contra ell tota la varietat d’armes pròpies de la seva baixesa: la delació, la 
denúncia, la suspicàcia, el dubte sistemàtic… 

“Es creà una situació d’autèntica ignomínia. Una cosa esgarrifosa. Els grans enemics 
de l’Ainaud foren el delegat mateix, naturalment, que en aquest sentit es mostrà 
acèrrim i infatigable, el cap administratiu del Negociat i un reguitzell de funcionaris 
petits, començant pel conserge a qui l’Ainaud sempre havia protegit, però aquell 
pobre home era de l’espèciem dels qui sempre s’arreceren al sol que més escalfa…” 

Amb l’acabament de la Dictadura, l’Ainaud va poder reincorporar-se al seu càrrec i va poder 
donar els tocs finals per a que tot just dues setmanes abans de proclamar-se la República 
11 Grups Escolars poguessin inaugurar-se, entre altres coses perquè els seus 
col·laboradors que restaren a l’Ajuntament lluitaren per a que no fossin utilitzats en benefici 
del règim militar ni que se’n fes un ús inadequat com era el voler convertir el G. E. Pere Vila 
en caserna de bombers. La relació d’aquests onze Grups Escolars i el nombre de places 
aproximat era el següent: 

Pere Vila………………………………… 1.300.- 
Ramon Llull………………………………. 1.100.- 
Lluïsa Cura i Milà i Fontanals……………… 1.100.- 
Lluís Vives……………………………….   900.- 
Mossèn Jacint Verdaguer…………………….   800.- 
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Bonaventura Carles Aribau…………………..   800.- 
Francesc Pi i Margall………………………   650.- 
Sant Ramon de Penyafort…………………….   600.- 
Baldiri Reixac…………………………….   450.- 
Dolors Monserdà……………………………   400.- 
Les Corts…………………………………   350.- 

Respecte als Grups Escolars que van funcionar durant la vigència de la Comissió de Cultura 
es podrien distingir tres tipologies, arquitectònicament parlant: 

A.- Grups monumentals. Foren projectats per en Josep Goday i són característics 
per la seva grandària (com a palaus neobarrocs) i per la vessant artística de les 
seves façanes (grafiats, baranes forjades, plafons de fang cuit). En són una mostra 
els G.E. Pere Vila, Ramon Llull, Lluïsa Cura i Milà Fontanals, Lluís Vives. La seva 
distribució física era semblant: aules als pisos; menjadors, sala de tallers i sala de 
gimnàstica al semisoterrani, etc. 
B.- Grups de suburbis: Van ser construïts pel M.I.P. en temps de la Dictadura en 
barriades obreres, amb la finalitat de donar sortida a més places escolars. Un 
exemple d’aquest tipus de construcció són els G.E. Pi i Margall, Sant Ramon de 
Penyafort o bé el Bonaventura Carles Aribau. 
C.- Grups adaptats: Davant la necessitat creixent d’augmentar el nombre de places 
escolars, l’Assessoria Tècnica optà per utilitzar com a escoles els edificis cedits a la 
ciutat, com el Baldiri Reixac, Dolors Monserdà, Les Corts o els hotels de la plaça 
d’Espanya de l’Exposició Internacional del 1929 (G.E. Institucions Francesc Macià), o 
bé incautats, com els edificis dels ordes religiosos (G.E. Carrer Casp, G.E. Carrer 
Rosselló, G.E. Sarrià). 

La construcció de tants Grups Escolars representà un gran esforç econòmic que en part es 
va poder realitzar perquè l’Ainaud va tenir l’habilitat de recuperar antics llegats per a 
construcció d’escoles, com els de na Lluïsa Cura (289.422,08 pts.), l’Angel Baixeras 
(728.694,44 pts.), en Josep Collaso i Gil (un milió de pessetes) o bé en Pere Vila (un milió 
de pesos argentins d’aquella època). 

Durant la Dictadura el país va patir un fre cultural i renovador; la llengua catalana fou 
perseguida, i institucions com la Mancomunitat de Catalunya vàren ser suprimides. El 
Patronat Escolar també va patir l’actuació centralista i anticatalana de la Dictadura militar, i 
mitjançant un Real Decreto (del 12 de febrer de 1924) fou dissolt. Aquest decret anul·là el 
règim de funcionament, i els dos grups escolars existents van ser considerats simples 
escoles estatals graduades, i suspeses les gratificacions al professorat; aquesta 
circumstància va donar origen a les juntes de pares de família, que van suplir l’Ajuntament 
en l’atorgament de sou extra. Fins i tot alguns mestres i inspectors són desterrats, destituïts 
o greument amenaçats per no haver observat i atès les normes sobre el control ideològic i 
l’ús del castellà. Amb la seva reinstauració el juliol del 1930, essent ministre Elías Tormo, 
l’Ainaud encara va disposar de més facultats de gestió al tenir en les seves mans a més de 
la direcció de l’Assessoria Tècnica, la Secretaria del Patronat Escolar. 

La pedagogia d’en Manuel Ainaud no era només i estrictament fruit d’un cos doctrinal nascut 
de tal o qual principi o corrent d’idees, si bé cal considerar-lo fill pedagògic del moviment 
d’Escola Nova (condicions higièniques dels locals escolars, qualitats dels aliments, 
necessitat de contacte amb la natura…) i del reformisme social i educatiu americà d’en 
John Dewey (aspectes democràtics i de justícia social). Pedagògicament cal veure el seu 
cos doctrinal en les realitats sorgides de la seva dedicació: en realitzacions, en obra feta. Si 
bé a nivell oficial no se’n podia dir pedagog perquè no n’havia cursat els estudis, sí que va 
ser un pedagog a nivell conceptual, donat que tota la seva tasca política, tècnica i educativa 
va estar impregnada d’una veritable pedagogia activa i popular amb dues vessants: escola 
com una obra d’art (aspecte artístic), i escola oberta a tothom (aspecte ètic i de ciutadania). 
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Des del seu càrrec de gestor va fomentar la formació permanent del professorat i els 
incentivà a que apliquessin les corrents pedagògiques del moment: els mètodes 
Montessori, Fröbel, Decroly, Plan Dalton, Project Method…, es van experimentar en els 
grups escolars i les escoles municipals. El Patronat Escolar de Barcelona vetllà tant pels 
mestres, organitzant cursets i activitats per al seu perfeccionament, com pels alumnes, 
mirant de preparar-los festes, concerts, sessions de teatre, de cinema, etc., i dotant a les 
escoles del material escolar necessari per cursar l’ensenyament pre-escolar i primari. 

Amb la creació dels Grups Escolars, el Patronat Escolar portà a terme la 
vertadera renovació pedagògica en l’acció escolar entre mestres, alumnes i comunitat 
educativa, plena de valors creatius (llibertat, tolerància, iniciativa, col·laboració, tracte 
humà…). I es va aconseguir no solament en l’experimentació als grups-classe 
(globalització de l’ensenyament amb centres d’interès i projectes) sinó també a nivell 
de centre educatiu (coeducació, activitats i representacions culturals recreatives…) 
com també de l’entorn familiar-social (creació de les associacions de pares, 
potenciació de les sortides, excursions, colònies…), mirant sempre que l’escola 
transcendís fora del seu espai físic amb voluntat integradora, amb veu i continguts 
propis, arrelats a la llengua, cultura i tradicions de Catalunya. 

Manuel Ainaud va morir el desembre de 1932, de càncer, als 47 anys. El Patronat Escolar 
durà amb penes i treballs (bienni negre i Guerra Civil) fins el 1938. Per parlar del que fou el 
Patronat Escolar, caldria parlar dels seus mestres i directors: l’Anna Rubiés del G.E. Ramon 
Llull, la Rosa Sensat del G.E. Milà i Fontanals, en Josep Barceló del G.E. Institucions 
Francesc Macià núm. 1, Fèlix Martí Alpera del G.E. Pere Vila -el vaixell insígnia-, en Llorenç 
Cabós, en Sebastià Pla i Cargol del G.E. Carrer Casp, na Maria Baldó del G.E. La Farigola, 
Ramon Torroja del G.E. de l’Escola Normal de la Generalitat, en Josep Coll i Mas del G.E. 
Carrer Rosselló, en Pau Romera del G.E. Les Corts, en Josep Estalella i Graells del G.E. de 
l’Institut-Escola del Parc de la Ciutadella, en Llorenç Jou i Olió del G.E. Bonaventura Carles 
Aribau, na Concepció Tudó del G.E. Francesc Macià núm. 4, en Josep Casanovas del G.E. 
Baldiri Reixach, etc. La llista es faria molt llarga, d’entre la prop d’una trentena de Grups 
Escolars que van funcionar fins a la creació del C.E.N.U., en plena Guerra Civil. 

Respecte als mestres del Patronat cal constatar que en la seva majoria eren persones 
nascudes a Catalunya. Tot i així, l’Ainaud va voler filar les aparences i evitar al màxim les 
suspicàcies del Govern Central, sobretot en el tema de l’equilibri linguístic. Per aquesta raó 
també cridà a dirigir i a participar en l’obra escolar dels grups a mestres de fora del Principat, 
com el valencià Fèlix Martí i Alpera, el canari Federico Doreste Betancourt o bé la castellana 
Concepción Sainz Amor Alonso de Celada. El fet de comptar, doncs, amb un ventall de 
grans pedagogs al capdavant dels nous col·legis dels Grups Escolars, cal situar-lo en el 
context de l’època, en què calia buscar persones de pes, professionals de prestigi en el món 
de la pedagogia, no ja per assegurar-se el bon nord en el seu funcionament -que era 
l’aspecte bàsic-, sinó per presentar un bon planter al M.I.P. per a la seva acceptació 

En el tema docent és potser on recau el major èxit pedagògic de l’Ainaud, ja que va saber 
prestigiar humanament, moralment i professionalment als mestres del Patronat, 
dotant-los d’un sou ben digne que arraconés les permanències i les hores extres per a 
poder sobreviure. Els  va dignificar perquè van poder dedicar-se íntegrament a un projecte 
modernitzador: treballar amb condicions per l’escola primària a casa nostra. L’Alexandre 
Galí també ho veu així tal com quedà reflectit en la seva Història de les Institucions i del 
Moviment Cultural a Catalunya 1900-1936: 

-“En aquesta millora econòmica és on es veu amb més evidència l’amplitud de l’Ainaud en la 
seva manera de treballar. Era qüestió de suprimir del tot el règim de retribucions, d’exigir als 
mestres el lliurament complet a l’obra de l’escola i era qüestió també d’ésser exigent en les 
capacitats i en la tasca a fer: calia, doncs, pagar-ho i tot això calculat de manera que el 
mestre no hi perdés servant la dignitat del seu estàndard de vida, costava a la capital com a 
mínim un sobresou de 3.000 pts l’any, tant o més del que donava aleshores l’Estat com a 
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sou d’entrada als seus mestres, i aquest sobresou és el que es va aprovar, augmentant-lo 
fins a 5.000 pts per als directors”. 

Professionalment se’ls va valorar, com ja s’ha dit, oferint-los cursos de perfeccionament en 
Escoles d’Estiu, via Seminari de Pedagogia o bé sessions realitzades pel propi Patronat. 
L’Ainaud va prestigiar la figura i el paper professional dels mestres, però alhora va voler com 
a contrapartida que els mestres s’hi aboquessin amb il·lusió i amb ganes: d’aquí l’èxit de 
l’experiència d’ensenyament/aprenentatge portat a terme a les Escoles del Patronat Escolar 
de Barcelona. 

Un dels retrets que hom pot fer de la tasca del Patronat Escolar és que indirectament va 
evidenciar i accentuar una realitat escolar deficitària, ja que mentre els mestres del Patronat 
cobraven un bon sou i disposaven d’edificis idonis, espais físics abundants i material escolar 
copiós, els que no van poder ser admesos van haver de continuar en habitacles 
desmanegats i amb insuficiències de tot tipus. Aquest retret, però, en fou una consequència 
lògica i quasi inevitable si pensem com estava l’escola i l’educació a casa nostra i la feina 
que s’havia de dur a terme encara durant anys. 

Obra pedagògica feta des de l’Ajuntament 

L’Ainaud va ser l’artífex i l’ànima del Patronat, però també de l’obra de cultural-escolar 
renovadora que es va dur a terme a l’Ajuntament de Barcelona entre el període comprés 
entre 1917 i 1932, esmerçant els seus esforços en aconseguir una societat plural i més 
justa. I això només es podia aconseguir des d’un enfoc de política progressista. Per això ell 
esdevingué un polític, en l’accepció de servidor comunitari i de gestor i tècnic innovador: fou 
un eficient polític de l’educació, tal com ho reconeix també la que fou regidora de l’àmbit 
d’educació i cultura de l’Ajuntament, la pedagoga Marta Mata: 

– “…Manuel Ainaud, és el més gran polític de l’educació que hem tingut perquè és el 
que ha fet realitat en major proporció el seu somni del possible; i aquest és l’art 
general de la política, segons diuen. Però penso, sobretot, que va ser el millor polític 
de l’educació, perquè per ell l’educació no va ser instrument per fer una política; 
l’educació per a ell, era la política”. 

Deixà la seva impromta política en la reorganització de les Escoles d’Arts i Oficis i l’Escola 
de Labors i Oficis de la Dona, i també en la formulació d’un pla general d’instal.lació i 
distribució de jardins i camps de joc per a infants, confeccionant el primer mapa escolar que 
ha tingut Barcelona, i possiblement, abans que cap altra ciutat de l’Estat espanyol. 

Com a gestor es va mostrar actiu en temes museístics recolzant l’obra de la Junta de 
Museus de la Ciutat, dissenyant la reestructuració de les escoles per a discapacitats 
(psíquics, sords-muts, cecs) al Centre de Vilajoana a Vallvidrera -on morí el poeta mossèn 
Cinto Verdaguer-, i en la generalització dels menjadors escolars, anomenats llavors 
Cantines, a tots els grups escolars i escoles municipals. 

Fou innovador endegant l’experiència de les Biblioteques Escolars Circulants (22) com a 
servei cultural itinerant adreçat a les escoles públiques depenents de la Comissió de Cultura, 
i realitzà la incorporació del cinema a l’escola al mateix temps que portava l’Escola al teatre, 
amb la participació de l’Adrià Gual. 

I és a nivell de prevenció, amb una política educativo-sanitària, on l’Ainaud va voler lluitar 
més decididament -conjuntament amb el tema de les construccions escolars- per tal de 
regenerar les ínfimes condicions higièniques a que es trobava exposada una gran part de la 
població infantil barcelonina en el transcurs de la seva vida diària. Ho portà a terme, per una 
part, potenciant i creant escoles a l’aire lliure per a nens i nenes febles de salut, com l’Escola 
de Bosc del Parc de Montjuïc, dirigida per Rosa Sensat, l’Escola del Parc del Guinardó (24), 
dirigida per Dolors Palau, i l’Escola del Mar, dirigida per Pere Vergés, a la platja de la 
Barceloneta. 
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L’altra vessant va ser la potenciació de les Colònies Escolars (26), a les quals els hi va 
donar un caire més educatiu i les impregnà d’un contingut social viu, generalitzant-les a tots 
els infants de Barcelona. En el llibret que edità la Comissió de Cultura el juny de 
1932, Instruccions al Professorat de Colònies Escolars, queda ben reflectida la nova 
orientació donada i les directrius pedagògico-sanitàries a atendre: 

– “Hi ha un tipus d’infants que per llur estat de salut o per llurs falles físiques 
necessiten un règim de vida especial, un veritable tractament; però els escolars que 
nodreixen les Colònies de Vacances són nois normals que no necessiten una 
terapèutica, sinó únicament un major contacte amb el sol, amb l’aire i amb la 
naturalesa, i que van al mar o a la muntanya a fer aquesta vida que la Ciutat no els 
pot oferir. Per això les Colònies de Vacances són una modalitat de l’Escola primària, i 
no de l’escola verbalista i estàtica; de l’escola tota acció i interés, saturada de 
l’alegria que aquests dos elements aporten als infants. 
(…) 
“L’activitat de les Colònies Escolars ha de tenir dues directrius: la primera serà 
proporcionar als infants els beneficis extraordinaris que per a llur salut representa la 
vida higiènica, detallada a les instruccions i consells mèdics adjunts. I la segona l’ha 
de saber aprofitar en benefici de la formació espiritual de l’infant l’alt valor educatiu 
que comporta el canvi d’ambient, el canvi de vida, el contacte directe amb la 
naturalesa, conviure amb gent altra que l’habitual, veure maneres de viure i de 
treballar que no són les seves pròpies, etc. 

“Les Colònies Escolars -que no tenen ni han de tenir el caràcter exclusiu de sanatori- 
han de comunicar una vibració i un interés als escolars que faci que, en acabar 
l’estada a vacances, tornin enriquits físicament i saturats de Mar i Muntanya, no sols 
com a element geogràfic, sinó com a font d’humanitat”. 

Ell va crear les Colònies per administració en front de les Colònies per contracte; eren 
colònies que administrava directament l’Ajuntament, com les de Vilamar (28) a Calafell i la 
de Turissa (29) a Tossa de Mar, i per tant es podia rendabilitzar molt més el recurs. Va crear 
també les Colònies Escolars Permanents, com les de Berga, la de Martorelles, la del 
Tibidabo, etc., per a infants que necessitessin enrobustir-se fent vida de muntanya una llarga 
temporada, sempre previ diagnòstic mèdic. A més a més va posar en funcionament els 
serveis de Banys de Mar i les Semicolònies, per a tots els infants que ho necessitessin, 
anessin o no a escoles públiques. 

Valoracions finals 

Amb la creació del Patronat Escolar de Barcelona es va voler aconseguir, i així es féu, una 
escola pública amb ensenyament de qualitat, amb arrel i continguts catalans, i per a tothom. 

Fou de qualitat a varis nivells: d’infrastructura, amb edificis funcionals, amb amplis espais, 
ben ventilats, amb força llum, etc., i d’estètica agradable -els grafiats que podem contemplar 
tot passejant per Barcelona en són una bona mostra-; també de bona dotació de 
material per a les classes i per a les diverses dependències d’obradors, laboratoris, sales 
d’audicions i representacions, etc; i sobretot de qualitat a nivell docent, al poder escollir, 
mitjançant concurs públic, els mestres més ben preparats i predisposats dins de l’escalofó 
del magisteri estatal. 

Fou arrelat al país, perquè al tenir competència en ensenyament primari, es va poder incidir 
en els programes curriculars de les assignatures i la llengua catalana va tenir el seu lloc com 
a llengua vehicular d’escola. 

I fou per a tothom. Perquè fill d’immigrants com era, va voler que el nou tipus d’escola 
pública que ell defensava hi poguessin accedir els infants de totes les barriades de la Ciutat. 
En el seu Pla General de Construccions tenia planificat que cap nen hagués de fer més d’un 
quilòmetre per anar a un Grup Escolar. 
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La figura d’en Manuel Ainaud i Sánchez creix amb el pas del temps. Impressiona comprovar 
el que va poder fer amb tants pocs anys. Amb la perspectiva que dóna la història, la seva 
trajectòria professional i la seva obra de cultura el defineixen com un dels més grans 
exponents del moviment de renovació pedagògica que es va dur a terme a Catalunya durant 
el primer terç d’aquest segle. 

La seva vida va estar impregnada d’un esperit creador, tant artístic com pedagògic, i d’una 
voluntat ferma de servir a la seva ciutat i al seu país. El Patronat Escolar, concebut i dirigit 
per ell, és la seva obra magna. En aquesta institució esmerçà els seus més grans esforços 
per a crear uns centres escolars modèlics. Parlar del Patronat Escolar és parlar de l’Ainaud, i 
parlar de l’Ainaud és parlar dels Grups Escolars i de tota la xarxa de serveis que els 
complementaven i els enriquien. 

L’Ainaud fou un autodidacte, com en Galí, en Pau Vila o l’Eladi Homs, però com a bon 
autodidacte cuidà permanentment la seva formació llegint autors europeus i nordamericans, 
i alhora cultivà una bona biblioteca pedagògica. Amb la creació dels Grups Escolars del 
Patronat Escolar de Barcelona va poder aconseguir fer realitat l’objectiu pedagògic que ja 
propugnaven els nordamericans John Dewey, pedagog, i William James, psicòleg, a 
començaments de segle, i era que la finalitat bàsica de l’ensenyament havia de ser 
formar bons ciutadans. 
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“...caràcter marcadament estratègic del concepte societat del coneixement. La 
revolució tecnològica en què estem immersos requereix alts nivells de coneixement 
de qualitat, compartit per grans sectors de la població, i una alta capacitat per 
gestionar-lo competentment, és a dir, en interacció eficaç amb realitats cada cop més 
complexes” 

“cal canviar la nostra relació amb el coneixement. Una relació de domini per part 
d’una minoria selecta i fonamentada en l’acció individual (pròpia dels segles passats) 
és substituïda per l’acció d’estimular la gestió competent del coneixement en capes 
àmplies de la població, que han d’actuar de manera col·laborativa i amb un alt sentit 
ètic de la responsabilitat” 

“La intensificació de la globalització econòmica està produint models de creixement 
amb una baixa ocupació i una ocupació precària” 

“el canvi de paradigma que s’ha produït en l’educació pivota fonamentalment en 
l’aprenentatge” 

“L’educació al llarg de tota la vida esdevé la pedra angular de les polítiques 
educatives de tots els països i molt especialment dels més desenvolupats” 

“Recontextualització del dret a l’educació (bé comú)” 

“Els centres d’estudis superiors de formació professional: Aquests grans centres 
donarien cobertura no tan sols als estudis superiors, sinó també a àmplies i 
ambicioses ofertes de formació continuada i ocupacional. Es donaria servei així a tot 
tipus d’alumnes, i no només durant l’adolescència, sinó al llarg de tota la vida. 
Constituirien també espais de transferència tecnològica, d’assessorament, de recerca 
i d’innovació orientats al món professional” 

Consideracions 

L’Ara és demà valora alguns models internacionals però no el context social, econòmic i 
ideològic que s’ha instal·lat a Catalunya esmentat a grans trets en el punt 1. En aquest sentit 
només comenta: “La intensificació de la globalització econòmica està produint models de 
creixement amb una baixa ocupació i una ocupació precària” 

En els darrers anys hem viscut com les rendes del treball s’han transferit a les de 
l’especulació enduent-se de pas el camí recorregut per a fer efectiu el dret a l’educació i la 
formació, transformant-les en un negoci en el que les famílies cada cop han d’assumir-hi 
major inversió i co-pagaments potenciant-ne dobles o triples xarxes segregadores. 

Com s’ha vist al punt 2 és situa la “societat del coneixement” o el fet de que aquest 
coneixement no ha de restar en mans d’una “minoria selecta” o l’esment a “l’aprenentatge” o 
“l’educació al llarg de la vida”. Però només és quan proposa els “centres d’estudis superiors 
de formació professional” que concreta alguna proposta al llarg de la vida. Val a dir que 
aquests centres serien equivalents als centres integrals que ja van existir a la xarxa fp.cat 
farà uns 10 anys i que a d’altres comunitats autònomes es denominen “centres integrats”. 
Recordem aleshores que Catalunya és l’única comunitat que no en té i en tot cas integrarien 
la formació professional del sistema educatiu i laboral però no un veritable context 
d’educació o aprenentatge al llarg de la vida. 

És important visualitzar que “recontextualitzar el dret a l’educació” no té sentit per què 
aquest ara mateix és inexistent com el de la sanitat o el treball. 

No articula per tant cap proposta a sistemes d’educació, formació o aprenentatge al llarg de 
la vida, ni tampoc d’informació, orientació i acompanyament 

1. Propostes sobre l’educació al llarg de la vida 
2. Es poden centrar en 20 punts: 
3. Persones en el centre segons el seu moment vital. 
4. Transcendir centres, institucions docents i l’escolarització obligatòria. 
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5. Sistema integrat de informació, orientació i acompanyament 
6. Trencar segregació pel perfil del destinatari (adults, joves, ocupats, desocupats, ...) 
7. Trencar fronteres administratives de diferents conselleries. 
8. Relació dels centres educatius/formatius amb l’empresa (innovació, FP dual, 

pràctiques...) amb diàleg social, garanties i requisits. 
9. Externalització de currículums a empreses. 
10. Necessitat de formació al llarg de la vida de les persones i els drets que això implica. 
11. Marc de referència del tipus “Llei d’aprenentatge al Llarg de la Vida del País Basc” 

amb inversió a nivells de referència europea 
12. Aprenentatge formal, no formal i informal. 
13. Acreditació de competències. 
14. Qualsevol resposta educativa ha de contemplar el context de canvi actual i de 

garanties de dret d’accés equitatiu. 
15. Polítiques de gènere i de beques. 
16. Combatre l’abandonament escolar prematur. 
17. Paper clau de la formació per l’ocupació i de la negociació col·lectiva. 
18. Competències que es van adquirint i no pas en blocs terminals. 
19. Sistema flexible i inclusiu no generador de segregació i limitacions. 
20. La flexibilitat ha de ser: articulació d’ofertes, universalització d’ofertes sense 

detriment del nivell competencial. 
21. La clau és la millora de l’educació secundària i de les polítiques d’ocupació i de la 

qualitat d’aquesta ocupació. 
22. Formació dels docents i formadors que hi participen. 

 

Per què cal defensar la literatura a l'ensenyament? 
Les raons del Col·lectiu Pere Quart 

Col·lectiu Pere Quart 
 

El Col·lectiu Pere Quart neix de la preocupació i les inquietuds d’un grup de professors de 
secundària, d’universitat i també d’estudiants del màster per a professorat de secundària per 
la residualització de la literatura i dels coneixements humanístics a les aules.  

La nostra reivindicació no l’entenem i no voldríem que s’interpretés com una reivindicació 
estrictament gremial i corporativista, és a dir, no només es tracta de demanar més hores i 
vetllar per la nostra parcel·la de coneixement que impartim, sinó d’alertar sobre la pèrdua de 
pes de la literatura i que aquest fet va en detriment de la formació de la ciutadania i de 
l’escola pública. Aquest bandejament ens ha portat a crear el Col·lectiu Pere Quart i a 
impulsar el manifest SOS literatura a l’ensenyament (maig 2016) penjat a la plataforma 
change.org per generar un debat i crear un corrent d’opinió per mirar d’influir en les 
autoritats educatives per tal de revertir aquesta situació. El manifest es fonamenta en la 
nostra responsabilitat professional i ciutadana, així com en la voluntat de contribuir a fer una 
societat millor en la qual la cultura escrita i la literatura no desapareguin perquè entenem 
que, juntament amb les arts, les idees i el món humanístic, són els pilars per construir una 
societat més humana i més democràtica, i això vol dir més equitativa i justa. Tant és així, 
que la nostra lluita i els objectius que perseguim poden ser compartits per tota la ciutadania. 
Molt especialment per aquella que entén que l’educació és un element fonamental per a la 
transformació social. 

La constitució del Col·lectiu Pere Quart i l’impuls del manifest ja compta amb més de 3.300 
adhesions d’institucions culturals i cíviques, com la Societat Catalana de Llengua i Literatura 
(Institut d’Estudis Catalans), l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), el PEN 
Català, l’Associació d’Editors en Llengua Catalana (AELLC), el Gremi de Llibreters, Espais 
Escrits, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, diversos departaments de filologia 
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d’universitats catalanes, escriptors, traductors, actors, editors i llibreters, etc. El Col·lectiu 
Pere Quart no es vol atribuir cap mèrit ni protagonisme amb  aquest assoliment, nosaltres 
hem pensat que calia moure’ns en aquest sentit i hem vist que era necesssari i que hi ha 
hagut una resposta notable de molta gent sensibilitzada.  

Des de fa uns anys la problemàtica que constatem no només passa al batxillerat, etapa en la 
qual la literatura o els textos literaris es treballen exclusivament des de la dimensió 
lingüística, sinó que a l’ESO el contingut literari és un breu apèndix del llibre de llengua i les 
lectures prescriptives d’irrenunciable qualitat literària han estat progressivament arraconades 
en benefici de productes editorials banals, de nul·la qualitat literària i amb un model de 
llengua pobre que s’ofereixen a l’alumne amb la carta de presentació de la diversió i d’una 
barreja de falsa empatia i de manual d’autoajuda que vol fer-se amb l’interès del lector jove. 
Aquest escenari al qual cal afegir-hi uns hàbits lectors precaris i la pèrdua de valor simbòlic 
de la literatura i el pes de les lleis del mercat deixen la literatura tocada de mort. 

En un món cada vegada més complex i en què a la institució educativa se li demanen i 
exigeixen més coses no podem permetre que es renunciï a la literatura i per extensió a les 
humanitats. La literatura i tot l’univers humanístic és una eina de coneixement de primer 
nivell, però sobretot és el fonament per construir una societat i una ciutadania culta, crítica, 
sensible i democràtica. ¿De veritat que en aquests temps de barbàrie i de derrotes 
col·lectives en la dimensió social davant de les lleis del mercat i els poders econòmics 
podem prescindir de la literatura i de coneixements com la filosofia o l’art? Si no defensem 
aquestes disciplines des de l’escola i li exigim a la institució acadèmica que les protegeixi on 
es podran exigir? Difícilment podrem salvar la llengua amb tota la seva riquesa lèxica, 
dialectal i de registres, sense salvar la literatura. Si perdem definitivament la literatura als 
instituts no només es trencarà la cadena de transmissió del nostre patrimoni literari, la qual 
cosa seria molt difícil de poder esmenar, sinó que la llengua perdrà tota la seva capacitat i 
potencialitat expressives per a les futures generacions de ciutadans. I això afecta a la 
dimensió oral, però sobretot a la llengua escrita. 

El professorat universitari de les àrees humanístiques (vegeu articles de Jaume Aulet, 
Miquel Maria Gibert, Francesc Foguet, etc.), és a dir aquell que treballa amb alumnat que en 
la secundària ha adquirit una formació de lletres,  constata sense ànim catastrofista que els 
alumnes arriben a la universitat amb una base de coneixements literaris i culturals en 
general cada cop més precaris, amb pocs hàbits lectors, desconeixent la tradició literària o 
els autors contemporanis. La seva dificultat en vincular la literatura amb el context polític i 
social de cada moment històric, per posar un altre exemple, cal emmarcar-la en el 
progressiu afebliment dels sabers humanístics que domina la realitat de la població escolar 
que acaba la secundària. Si aquesta diagnosi s’aplica a l’alumnat de lletres, cal esperar que 
la situació s’aguditzi encara més en l’alumnat que no ha rebut una formació específicament 
literària. Una  situació que apunta cap cop més cap a un cert analfabetisme literari de la 
població que no ens podem permetre si és que volem una ciutadania crítica, capaç 
d’entendre i transformar la realitat social que l’envolta en un país que es pretén normalitzat.       

Davant la perspectiva del futur imminent no podem ni volem ser còmplices d’aquest suposat 
utilitarisme que plana en alguns plantejaments pedagògics com a nota dominant i que al 
nostre entendre és la disfressa de la barbàrie del neoliberalisme. Nosaltres no renunciem a 
la innovació, ni a les noves tecnologies, ni girem l’esquena a la modernitat, sinó que volem 
alertar que darrere de l’etiqueta d’innovació s’hi volen fer passar interessos comercials i 
privats que van en detriment de l’interès públic i ciutadà. L’ensenyament públic està 
amenaçat si es bandegen les humanitats i això no és un tema metodològic sinó de política 
educativa.  

Com a resposta a aquest escenari, el Col·lectiu Pere Quart ha impulsat diverses iniciatives 
per donar a conèixer els objectius que ens ocupen i que són la nostra raó de ser: 

1. Publicació massiva d'articles donant suport a les reivindicacions del Col·lectiu Pere 
Quart i al manifest SOS Literatura a l’ensenyament. La sèrie d'articles sobre “El meu 
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professor de literatura”, més d’una cinquantena (Ara, El Punt Avui, La Vanguardia, El 
Periódico, El 9 Nou i als digitals Núvol, Catorze, Vilaweb, etc.). Altres articles 
publicats al digital Núvol, amb gran ressò: “Defensa de les classes magistrals” 
d’Antoni Dalmases (16.11.2016), “El vestit nou del pseudopedagog modern” de 
Jaume Aulet (29.11.2016), “Diccionari universitari i pseudopedagògic per a ociosos” 
de Jaume Aulet (10.12.2016).  

Properament es publicarà un ebook del Col·lectiu Pere Quart de més de 250 
pàgines, amb el  recull dels manifestos i textos programàtics, “lletres de batalla” i la 
cinquantena d’articles de la sèrie “El meu professor de literatura”, amb les 
col·laboracions d’escriptors i escriptores del Principat, de les Illes i de València. 

2. Dues entrevistes sense resultats amb la Directora General d'ESO i de Batxillerat, 
Montserrat Llobet. Presentació d'una instància al Registre del Departament 
d'Ensenyament (20 de juny de 2016), amb un informe jurídic que planteja solucions 
perquè no es perdin hores de la matèria comuna de batxillerat de Llengua catalana i 
literatura. De moment només hi ha hagut silenci administratiu i encara estem 
esperant una resposta quant a les nostres demandes. 

3. Taula rodona a l'IEC  ("SOS. Ensenyar literatura catalana") el 21 de juny de 2016. Hi 
van participar Xavier Antich, Jaume Aulet, Anton Carbonell, Andreu Freixes, Marta 
Khouja i Dolors Miquel. El contingut de la taula rodona va publicar-se al número de 
gener de 2017 de la revista L'Avenç.  

4. Participació en la Jornada d'Espais Escrits com a Col ·lectiu Pere Quart  
(Vilanova i la Geltrú, 7 de novembre de 2016). Discussió i concreció del decàleg “El 
paper de la literatura i dels centres de patrimoni literari en la futura República 
Catalana”, acordat per Espais Escrits i Col·lectiu Pere Quart (CPQ) a Vilanova i la 
Geltrú, el 7 de novembre de 2016.  

5. Primer Vermut Literari al Marquet de les Roques (Vall d’Horta. Sant Llorenç Savall), 
diumenge, 18 de desembre de 2016, en homenatge a Joan Oliver-Pere Quart. 
Dinamització del Marquet de les Roques com a Espai Escrit, en col·laboració amb la 
Masia La Muntada (Diputació de Barcelona), dedicat a Joan Oliver-Pere Quart. 
Projecte Col·lectiu Pere Quart-Masia La Muntada.  

6. Presentacions del Col·lectiu Pere Quart a Sitges (Jornada sobre Llengües 
assetjades, organitzades per la USTEC amb la participació de forces sindicals 
d’arreu de l’Estat, 13 i 14 de gener). 

7. Joan Martori és entrevistat al programa Punt de Llibre de l’emissora Ser Catalunya, 
emès el 21 de gener. El programa Hora 14 Cap de Setmana de l’emissora Ser 
Catalunya es fa ressò de la polèmica i recull la resposta del Departament 
d’Ensenyament. (Es varen posar en contacte amb el gabinet de premsa del 
Departament d’Ensenyament i varen obtenir com a única resposta que estaven 
estudiant aquesta qüestió). 

8. Participació en la XVI Assemblea General de Socis d’Espais Escrits com a Col·lectiu 
Pere Quart. 

9. Presentació del CPQ a Terrassa (Amics de les Arts). 24 de gener. 
10. Participació en la xvi Assemblea General de Socis d’Espais Escrits al Monestir de 

Pedralbes. Ingrés com a socis d’Espais Escrits (30 de gener). 
11. El butlletí intern d’Òmnium Cultural convida els seus socis a adherir-se al manifest 

del Col·lectiu Pere Quart (9 de febrer). 
12.  Publicació  de l’article “Literatura a l’ensenyament: marginació per decret” ientrevista 

a Paula Alba Rodríguez del Col·lectiu Pere Quart a La Directa, núm. 426, del 8.3 al 
21.3.2017, p. 26 i 27.  

13. Participació en el “II Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura 
catalanes a la secundària i a la universitat” a l’IEC (26 d’abril de 2017). 

14. Participació en les “IV Jornades de Literatura, Territori i Educació “Paisatges de la 
Memòria”  (Arenys de Munt, 28 a 30 d’abril de 2017), important plataforma que 
treballa la vinculació literatura-territori (rutes literàries, etc.). 
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15. Taula rodona a l’Ateneu Barcelonès (20 de juny de 2017): “Un segle 21 sense 
humanitats?”. Moderadora: Paula Alba Rodríguez (Col·lectiu Pere Quart). 
Participants: Jaume Aulet (CPQ), Xavier Diez, Marina Garcés, Gregorio Luri, Marina 
Llansana i Joan M. Minguet. 

16. Curs d’estiu de l’ice-uab amb el títol “Ensenyar literatura catalana avui. Eines, 
estratègies i neguits”, coordinat per membres del Col·lectiu Pere Quart en el que hi 
participaran diversos components del Col·ledctiu. Juliol de 2017. 

Donada la situació en què es troba el tractament de la literatura en els plans educatius 
vigents (perquè la matèria literària actua com a model de llengua, perquè suposa el 
necessari coneixement del patrimoni, i perquè, entre altres qüestions, actua com a eina per 
a fomentar l’esperit crític) no entenem el silenci administratiu de les autoritats educatives  
com a única resposta a les reclamacions i el “soroll” mediàtic que s’està produint en relació a 
l’assumpte que ens ocupa. Creiem que és del tot  exigible una intervenció decidida per part 
de l’administració educativa, com un exercici de responsabilitat política. 

Per altra banda constatem l’amenaça d’iniciatives innovadores, recolzades per la pròpia 
Administració que amaguen intencions ocultes que busquen el prestigi i l’augment de 
matrícula de i en la concertada. I que pressuposen, tal com han alertat els diferents articles 
de Cecília Bayo, Rosa Cañadell i Xavier Díez, entre altres, un camí cap a la privatització 
d’un servei tan important com ho és l’ensenyament públic.  

El Col·lectiu Pere Quart s’ha limitat a fer de transmissor: 1. d’un malestar existent,  però 
també 2. de l’esperança que, amb un tractament de la literatura adequat, es contribueixi a 
aconseguir un ensenyament públic de qualitat; de transmissor d’una part del sector 
professional de la literatura, dels escriptors, de les institucions culturals, de la indústria del 
llibre, del professorat de totes les matèries i de la societat en general. Sense aquest fet no 
s’entendrien el nombre d’adhesions i les complicitats que hem anat guanyant. 

 

Sobre competències i el sentit de l'educació 
Despertaprofes 

 

El Grup Despertaprofes neix per a potenciar el funcionament democràtic a l'aula i en els 
centres i l'equitat. Per tant, per nosaltres, les innovacions seran més o menys vàlides en 
funció d'aquests dos principis. Hem observat que en els darrers temps, els alumnes 
decideixen conjuntament cada cop menys coses. Sovint les tutories no són assembleàries i 
no serveixen per aprendre a auto-organitzar-se, sinó per a implantar programes amb 
continguts transversals. I que el concepte de competència no és universal, així, de fet ha 
augmentat la preocupació de transmissió d'alguns continguts (matemàtica, anglès, ús de les 
TIC..), mentre que la construcció científica, la creativitat i el fet de compartir veuen 
mermades les seves possibilitats. 

Posarem un exemple: durant tota l'ESO, (en el treball de recerca de 4t.) només hi ha un 
moment en que els alumnes es poden agrupar, decidir un tema d'investigació o creació, i 
intervenir en la seva planificació. Especifiquem (en algun institut, fins i tot, aquest treball és 
individual). 

Només hem detectat un institut en el que els alumnes poden treballar així en el treball de 
síntesi de cada curs. Tot i això, els treballs d'investigació més propera, els treballs de camp, 
estan desapareixent. Diuen que ja es troba la informació a internet. Tanmateix l'ús de les 
TIC acaba sent un substitut del llibre de text (i com a molt un substitut d'una biblioteca). 

Aquestes innovacions no estan ajudant a comprendre les limitacions i possibilitats de la 
creativitat i del mètode científic. L'alumnat surt de l'ESO sense saber formular una hipòtesi 
de forma correcta. 
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Cal que en el nostre temps d'aprenentatge recuperem espais d'observació directa, de 
construcció científica i de creativitat compartida. Sinó acabarem per donar per bo qualsevol 
text que ens arribi a trevés d'un llibre o un ordinador. Haurem substituit la fe en la Bíblia, per 
la fe en els llibres de tall científic. 

Un últim comentari: en un llibre de text d'economia que hem localitzat, s'hi diu que cal obrir-
se un pla de pensions com abans millor. 

 

Pare, representant d’Ampa  
Institut La Guineueta (Nou Barris) 

L’educació  com a eina de transformació social vertebra els nostres barris. Tots ens hem de 
formar, tenir major coneixement de l’entorn (aspectes sociològics, comunitaris...) i que ens 
permeti tenir una visió més global. Cal una atenció més individualitzada i professionalitzada. 
Altres disciplines han d’estar presents als instituts (psicòlegs socials...). Necessitem escoles 
més obertes al barri, en contacte amb moviments socials. Cal donar a conèixer el que es fa 
als instituts, explicar el que es fa a les comunitats educatives i lluitar així contra el discurs de 
desprestigi de l’escola pública. I constatem també la falta de recursos, reclamen solucions a 
nivell de districte. Existeix una veritable política educació pública de país? A Nou Barris no 
parlem de pobresa, parlem d’injustícia social. 

 

Mestra 
Escola El Turó (Nou Barris) 

Explica l’experiència d’un grup d’alumnes de Nou Barris. El grup originàriament era un grup 
violent, sense projecció de futur, ni expectatives. Això li va fer repensar el seu discurs i el 
seu mètode. Li va donar la volta al que feia fins al moment. Va implementar un treball a 
diferentes nivells: aprenentatge cooperatiu, meditació i educacio emocional. Com a resultat, 
ha constatat que la violència va baixar en un trimestre, els alumnes demanaven deures, va 
ser el primer grup que no va perdre aprenentatge. A aquest grup se li està donant 
possibilitats, ara ja saben que volen ser de grans (alguns). Això es un indici en les seves 
vides que la transformació social és possible. 

 

Mare  
Escola (Les Corts) 

En la seva opinió, no poden haver-hi escoles públiques que paguen certs privilegis i altres 
que ho estiguin passant malament. 

 

Mestre  
(Sant Vicenç dels Horts) 

Alerta en relació el tema de la segregació. Defensa que l’escola concertada en sí  és un fet 
de segregació. En la pública hi ha segregació, l’escola pública no pot entrar en competició. 
Sobre els límits: alerta amb els límits. S’ha tancat una escola a Sant Vicenç del Horts, El 
Rocio, de màxima complexitat. L’escola és el resultat de polítiques que van més enllà dels 
nostres barris. Sinó abordem el projecte social, sinó sortim cap enfora, morirem d’èxit. 
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Marta Nieto  
Cooperativa Drac Màgic 

Qualsevol projecte d’innovació pedagògica ha d’incorporar els sabers audiovisuals, la 
comunicació audiovisual. Com a professionals, volen estar des de l’inici del debat per 
afavorir la transformació social i el pensament crític. 

 

Ramon Font 
Recorda la ILP i considera que ha de prevaldre el dret a l’educació sobre la llibertat d’elecció 
dels pares. Si existeix concertada sempre hi haurà segregació 

 

Mestre 
Escola Coves d’en Cimany (Carmel) 

Els centres de màxima complexitat estan en unes condicions molt crítiques. El sistema 
assumeix que les professionals que treballen en aquests centres estan molt motivades. La 
implicació suposa un desgast enorme. Els nens pateixen violència perquè les seves famílies 
també la pateixen. Les persones que hi treballen tenen pocs recursos, estan assumint més 
feina de la que els hi toca. A l’escola es van plantejat que alguna cosa s’havia de fer i han fet 
un escrit per enviar-ho al Síndic. No es tracta de voluntarisme. 

 

Professora jubilada  
SIEC 

Reflexió sobre el títol de la taula. Sinó es fa un debat molt clar i seguim la dinàmica estem 
preparant els nens per què s’adaptin al sistema i no perquè el canviïn. Educar en la 
diversitat, la segregació es socialment nefasta. Les metodologies serveixen tan per 
transmetre uns valors com uns altres. Han d’aprendre a indignar-se. 

 

Pare 
Pregunta quanta gent present al debat ha portat o porta els fills a una escola d’alta 
complexitat. Molt poca gent aixeca la ma, aquest és el problema, cal apoderar-los perquè 
participin. Les ampes són els llocs on aquestes persones poden participar en igualtat de 
condicions que la resta. Aquests debats els queden molt lluny. En ciutats petites la 
segregació està millor. Si acabem amb la concertada no acabarem amb la segregació. La 
lluita contra la segregació no s’acaba amb la finalització dels concerts. L’informe del Síndic 
no revela grans modificacions des de l’anterior informe. 

 

Mestra 
(Blanes) 

Estem patint les conseqüències de no fer la ILP. 

 

Mestra 
El debat Ara és demà no parla de perspectiva de gènere. Es parla en masculí. Ara és Demà 
no recull el que les pròpies lleis catalanes estableixen pel que fa al gènere. On van amb l’Ara 
es demà? 
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Mare 
Intervenció donant les gràcies per la diversitat i sobre la necessitat de desmuntar els 
perjudicis, no ser hegemònics.. 

 

Professor de secundària 
 Embat 

Esmenta diferent problemàtiques: problema entre els companys de feina, hi ha molts 
companys que no perceben que hi ha un problema de gènere; problema de com se 
selecciona el professorat, aparició d’incoherències; el Pacto por la Educación que està 
promovent el Govern de l’Estat Espanyol: com podem negociar i col·locar-nos en punt mig 
quan no ens entenem amb els que fomenten el pacte? Finalment, els professors ensenyen a 
pensar però no ensenyen a actuar. La manera d’ensenyar actuar es actuant nosaltres. 

 

Professor  
Les escoles en lluita, projectes d’escoles que no eren llibertàries però que havia lluita en 
elles. La Pegaso. 

 

Mare 
Relacionat en la perspectiva del gènere, si tenim un Departament d’Ensenyament que 
promou l’educació financera, per què no els pares, mares demanem educació en gènere, 
diversitat? Reivindicar aquestes demandes des de les AMPA. Formula dues preguntes. 
Després què? Que farem després del debat? Manifest no hi ha escoles que donen suport? 

 

Mare 
Respon a les preguntes sobre el debat extraordinari: el 15/04 es tanca el període 
d’aportacions al debat Ara és demà. Enviarem les intervencions del debat extraordinari. El 
debat és un procés obert a idees o propostes i veure que fem. A partir d’aquí decidim entre 
tots i totes que hem de fer. Com donem continuïtat al Debat. 

 

Mestra 
(Nou Barris) 

Informa sobre una jornada d’Educació emocional i salut mental a Nou Barris, que farà una 
radiografia del tema a Nou Barris. Convida als assistents a la jornada. 

 

Periodista 
El Diari de l’Educació 

El Patronat Escolar va ser un projecte important, però el veritablement revolucionari van ser 
les escoles del CENU. Gestiona i planifica tot l’ensenyament a Catalunya;  la gran campanya 
es “cap infant sense escola”. L’esforç que es fa és revolucionari. I el lidera la CNT, és com si 
avui en dia el Consell Escolar de Catalunya tingués com a president al secreteri general de 
la CGT. Posteriorment a la guerra civil, els mestres és el cos més reprimit, i així es va pagar. 



 
 
 
BLOC 1 /// L’EDUCACIÓ PÚBLICA COM A EINA DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL  ∙ Altres intervencions 
 
 

44  Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana, 25 de març de 2017 ∙ debateducaciopublica.cat 

 

 

Psicopedagog i historiador 
L’Ajuntament de Barcelona, en l’època del Patronat Escolar de Barcelona, dedicava una 
tercera part del seu pressupost a educació. 

 

Estudiant pedagogia  
UAB 

Sobre la nova filantropia i el debat de Escola Nova XXI: el que ens preocupa es que aquests 
projectes creen més competència, escoles que avancem i les que no avancen. Dubtes de 
com han de fer debat pedagògics, si al darrera hi ha transformació social o no. 

 

Escoles bressol de Barcelona 
Tema ratis, per fer una educació de qualitat, transformadora, etc. La proposta oberta en l’Ara 
és demà és que les criatures de 2-3 anys passin a les escoles. No estan d’acord amb 
aquesta proposta 

 

Comentari 
Privatització encoberta que genera competència. FP dual, competència entre els centres per 
captar recursos. El currículum es deixa d’impartir en els centres docents i es passa a impartir 
en l’empresa amb poc control. Es una precarització laboral, en molts casos aquests 
estudiants cobreixen llocs de treball estructurals. 

 

Pare  
La meva filla va a una escola molt innovadora i li critiquen per jugar a futbol. Hi ha molta 
feina a fer. 

 

Educació de persones adultes 
No existeixen en lloc. L’administració pública vol que siguin escoles expenedores de títols. 
S’abandona l’escola de base. El  Departament d’Ensenyament aposta per anar substituint el 
personal de primària degut a aquest canvi d’enfocament. 

 

Mestra 
Hi ha ampes que tiren endavant iniciatives sense cost per treballar la coeducació tant pels 
mestres com pels nens. A la pràctica l’escola es poc coeducativa. 
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mestre o la mestra té un paper fonamental en la configuració de l’autoimatge de cada 
infant, cal tenir molta cura en quins missatges donem tant verbals com no verbals ja 
que poden ser determinants en el seu desenvolupament.  

 Metodològics: emprar metodologies on l’infant sigui el centre del seu propi 
aprenentatge, on conegui en tot moment en quin punt del seu propi procés es troba, 
on pugui decidir què vol aprendre, on pugui expressar la seva opinió i compartir-la 
amb la resta per arribar a acords, on es pugui autoavaluar… en definitiva on posi en 
pràctica totes les seves habilitats. Algunes metodologies que van en aquest sentit 
són: projectes interdisciplinars d’investigació, ambients de joc, d’experimentació i de 
treball, grups col·laboratius… Us deuen sonar ja que darrerament se’n parla molt, 
des del meu punt de vista malament anomenades “metodologies innovadores” ja que 
la majoria estan basades en pedagogies que tenen molts anys d’història (Pestalozzi, 
Ferriére, Decroly, Montessori…) i d’altres més recents tot i que ja tenen la seva 
pròpia història (Loris Malaguzzi, Gardner…).  

 Organitzatius: tot i que és possible traslladar a l’aula algunes d’aquestes propostes, 
és molt difícil fer-ho sense la implicació de tot el centre. No entraré en detall però en 
aquest sentit l’organització de l’escola és fonamental per tirar endavant aquestes 
propostes.  

En segon lloc parlaré de l’àmbit social. Faré distinció entre l’àmbit social dins l’escola i fora 
de l’escola.  

 Les relacions socials dins l’escola són constants. A tall d’exemple parlaré del 
temps d’esbarjo a la nostra escola. És un moment molt important per experimentar 
en relacions socials entre iguals, i també amb els adults. En un moment donat va 
sorgir un punt de conflicitivitat: una colla de nens (i alguna nena) jugava a futbol a la 
pista, ocupava una àrea de la zona de joc molt més gran que la resta de l’alumnat 
que es quedava relegat a un racó del pati, a més es generaven conflictes importants 
diàriament. Què podíem fer els mestres al respecte? Us explicaré com vam gestionar 
aquesta situació a la nostra escola. Es va obrir un debat a partir de tot un procés 
d’assemblees de grup i que va culminar amb la decisió de prohibir el futbol a l’hora 
d’esbarjo; aquesta decisió va ser presa pel propi alumnat després d’experimentar la 
conflictivitat que suposava aquest joc (ocupació majoritària de zona de pista, enuig i 
conflictes diaris…). A partir d’una situació de conflicte vam poder iniciar tot un procés 
de reflexió i de presa de decisió per part de l’alumnat i que ha culminat en la 
transformació del pati que, per cert, encara s’està duent-se a terme i amb la 
col·laboració de famílies. 

 L’àmbit social fora de l’escola. La mestra i el mestre hem de conèixer molt bé el 
context social on viu l’infant ja que és altament determinant per la seva trajectòria 
futura. Cada context requereix d’unes estratègies o d’unes altres per poder incidir, 
perquè hem d’incidir sempre en la millora de les condicions socials dels infants. Aquí 
podem fer una breu menció de la importància que té mantenir una relació fluïda amb 
les famílies, cal cercar maneres d’enteniment i de col·laboració tot i que sóc 
conscient que, segons el context, aquesta col·laboració costa molt. Per una altra 
banda no hem de perdre de vista la rapidesa en què la nostra societat canvia i que 
sovint ens agafa desprevinguts per tal de donar una resposta satisfactòria des de 
l’escola.  

Per últim parlaré de l’àmbit acadèmic. En principi no cal parlar gaire, el currículum ve 
determinat i des de l’escola ens hem d’assegurar que s’adquireixen els coneixements 
prescrits per cada franja d’edat. D’acord, aquestes són les regles del joc, però un cop et 
poses a jugar te n’adones que cada nen i cada nena té el seu propi ritme d’aprenentatge 
però també els seu propi estil d’aprendre i llavors caus en què l’atenció a la diversitat no 
només és per aquells que presenten alguna dificultat, algun trastorn d’aprenentatge, etc, 
l’atenció a la diversitat és també atendre totes les diversitats que et puguis trobar a l’aula o al 
context d’aprenentatge. Certament cal tenir el currículum basal present però et permets 
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desmuntar-lo com un trencaclosques. Aleshores comences a cercar formes diferents a les 
classes magistrals i descobreixes tot un món de metodologies que permeten aquesta 
atenció a la diversitat de ritmes, d’estils i d’interessos. El currículum, al cap i a la fi, són uns 
continguts mínims marcats per les administracions públiques que vetllen o haurien de vetllar 
perquè tot ciutadà i ciutadana adquireixi al llarg de la seva escolaritat obligatòria tota un 
sèrie de coneixements i capacitats que puguin permetre-li desenvolupar-se el millor 
possible a la societat que li ha tocat viure. El paper del mestre i la mestra en aquest sentit no 
només consisteix en assegurar-se’n l’adquisició d’aquests coneixements i capacitats sinó en 
desenvolupar la capacitat d’aprendre un mateix i amb capacitat crítica, ja que ens 
trobem davant d’una societat canviant a ritmes vertiginosos. Crec que aquest és el repte 
principal de l’escola i, per tant, del mestre i la mestra.  

He de dir que m’ha costat molt separar els tres àmbits, en tot moment he vist moltes 
interrelacions: és evident que el desenvolupament emocional depèn molt de l’entorn social a 
petita i gran escala (família, barri, amics…) i que l’aprenentatge acadèmic està absolutament 
lligat a l’àmbit emocional i social de cada infant. Espero que la meva aportació us hagi servit 
per entendre una mica més el paper dels mestres davant del fet educatiu a les escoles. 
Moltes gràcies per escoltar-me. 
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1. Un punt de partida. Què entenem per pobresa. Diferents tipologies de desigualtat i 
pobresa. Estat actual  

En un moment d’emergència social, és de màxima importància que les famílies, si és la seva 
voluntat, tinguin l’oportunitat de d’accedir a una plaça d’escola bressol pública per als seus 
infants.  

Podríem començar a donar arguments per reforçar aquesta afirmació: assegurar una bona 
alimentació, estar unes hores al dia en un espai on no passar fred, disposar de materials 
adequats de joc, perquè tinguin l’oportunitat d’estar amb altres infants i adults, conèixer 
altres models de relació...  

Però com esmenta Àngels Rabadà, també volem assenyalar un que considerem essencial: 
per ajudar la família a estar enxarxada, a no sentir-se sola. A poder compartir les dificultats i 
incerteses i sentir-se que forma part d’una comunitat malgrat les dificultats.  

L’escola bressol i els espais per a la petita infància ofereixen l’oportunitat de trobar consol i 
recolzament en d’altres persones, a sentir-se valorats, a fer amics o senzillament a establir 
lligams de veïnatge, fer pinya, lluitar per allò comú… Ajudar a salvar l’autoestima d’aquestes 
famílies és el millor que podem fer pels infants. Però perquè això sigui possible, com diu 
Gerardo Echeita, hi ha d’haver una escola forta en valors i un equip que ha pensat i repensat 
els drets humans.  

Ja no estem en la era dels principis (de la caritat), sinó en la del drets.  

Intervenció en polítiques públiques  

- La majoria d’infants viuen en llars que depenen de les rendes generades en el 
mercat de treball, la qual cosa fa que siguin un grup especialment vulnerable als 
canvis que ha comportat la recessió econòmica.  

- El problema de la pobresa infantil no només és responsabilitat de serveis socials.  
- Els serveis socials estan desbordats. 5  
- Les escoles i escoletes s’estan transformant en “espais de protecció pels infants” 

davant la pobresa.  
- Segons Save The Children, s’ha reduït un 22% la inversió per infant a Catalunya.  

Graus de conflictes  

- La pobresa infantil severa augmenta un 23% en dos anys a Catalunya.  
- La pobresa i la desigualtat afecta encara amb més duresa els infants.  
- Els infants amb menys recursos s han empobrit , vegades més que la resta durant la 

crisi.  
- L’augment de la desigualtat té a veure amb: reducció de la renda, estructura i dualitat 

del mercat laboral. És encara més severa si es té en compte les despeses de 
l’habitatge.  

- Les famílies més vulnerables no es beneficien de l’educació al - . Si bé hi ha un gran 
consens a considerar l’educació -3 com la millor inversió per construir equitat, val a 
dir que Catalunya està desaprovant aquesta potencialitat. Efectivament, a Catalunya 
no són les famílies amb més risc de vulnerabilitat les que es beneficien de l’educació 
de 0 a 3 anys: el curs 2013-2014 estaven escolaritzats només un 4% dels infants 
estrangers (tot i que representen el 20% d’aquesta franja d’edat); només un 15% dels 
lls i lles de mares sense estudis (en comparació del 51% dels nens de les mares amb 
estudis superiors); i només un 16% dels lls i lles de mares aturades (en comparació 
del 48% de les mares ocupades). Això és degut, principalment, a la manca d’una 
política pública clarament orientada a la tarificació social que garanteixi que les 
famílies amb menys recursos puguin accedir a les places públiques d’acord amb les 
seves capacitats i gràcies a l’existència de criteris que puguin generar equitat envers 
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determinades famílies i els seus fills i filles en alguns municipis (anys 
d’empadronament, progenitors ocupats, etc.). 6  

L’estat de la qüestió  

a) Nous relats per a la lluita contra la pobresa infantil  

Pau Marí-Klose (Fedaia) ens exposa en Nous relats per a noves polítiques que la gran 
assignatura pendent en la lluita pels drets de la infància vulnerable és construir també un 
relat sobre la importància de les causes, en el sentit de justícia i equitat posant l’accent en 
els Drets dels Infants, que els infants no són els responsables de les situacions socio-
econòmiques i que les situacions de vulnerabilitat afecten al desenvolupament equilibrat de 
la personalitat i el progrés educatiu.  

Una altra causa és l’amenaça a la cohesió social en tant en quan la pobres infantil intervé en 
la reproducció social de desigualtats socials. Per últim en quan els costos econòmics de la 
pobresa infantil tenen repercussions d’eficiència i competitivitat en la societat futura.  

Per tant, cal argumentar accions des de:  

- Drets de la infància: Acceptar els continguts de la Convenció suposa un 
reconeixement implícit de que existeix un interès social en assegurar el benestar 
infantil que depassa l’interès privat de pares o familiar.  

- Intervenir en les primeres etapes del cicle vital, abans que les principals 
conseqüències de la pobresa cristal·litzin, és una estratègia eficient per a corregir la 
desigualtat social i les possibles conseqüències socials que comporta (deteriorament 
de la confiança social, conflicte, violència).  

- L'impacte negatiu de la pobresa sobre la salut infantil (en forma de major incidència 
de baix pes en néixer, major freqüència d'afeccions cròniques o taxes d'accidentalitat 
més altes) repercuteix de manera important sobre la despesa sanitària, tant a curt, 
com a més llarg termini.  

b) Institut de la infància i món urbà. Baròmetre de la infància a Barcelona (març 2016)  

En 1 de cada 5 famílies de Barcelona hi ha infants. Què ens diu el baròmetre sobre com 
viuen? 7  

- Hi ha desigualtats de renda i situacions de privació molt importants entre les famílies 
amb infants de Barcelona.  

- Hi ha dos factors clau de fragilitat econòmica: precarietat i cost excessiu de 
l’habitatge.  

- Hi ha dues condicions en les que cristal·litzen els factors de risc per als infants: 
l’origen dels pares i mares i la monoparentalitat (13%).  

- Hi ha desiguals oportunitats molt marcades a l’hora de gaudir de sortides i colònies 
escolars, activitats extraescolars, vacances fora de casa o espais de trobada amb 
amics i amigues.  

- El clima familiar i la comunicació no està tan condicionat per la desigualtat de renda 
com altres variables i és un espai d’oportunitat.  

En aquesta situació, és planteja un seguit de reflexions:  

- No afavorir la igualtat d’oportunitats en la infància és poc intel·ligent, terriblement 
injust i una vulneració dels drets dels infants.  

- Compte amb focalitzar l’atenció només en l’emergència social. Cal repensar els 
serveis i les pràctiques per transitar de veure els infants com a objectes a protegir a 
considerar-los com a subjectes amb drets i capacitats creixents.  

- Hem d’escoltar els infants, les seves percepcions i interessos. Cal tenir-los en 
compte i prioritzar-los. Les pràctiques professionals que invisibilitzen infants i 
incapaciten les famílies són nocives.  
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- No estem deixant les famílies massa soles i amb pocs suports en aquesta enorme 
tasca social? I, quan mirarem els fills i filles dels altres com “els nostres nanos”?  

c) Estudi sobre la pobresa infantil a la ciutat de Barcelona (2013)  

Els objectius de l’estudi es concreten en mesurar l’abast de la pobresa infantil a la ciutat de 
Barcelona, examinant les particularitats que presenta en l’actualitat aquest fenomen, tenint 
en compte les seves dimensions monetàries i no monetàries i aprofundir en el coneixement 
de les causes de la pobresa infantil a través de l’anàlisi dels seus principals factors 
explicatius. 8  

En síntesi ens aporta:  

- El 20,4% dels menors de 16 anys a la ciutat de Barcelona viuen amb rendes inferiors 
al llindar de pobresa. Malgrat definir-los com a pobres, es tracta en realitat d’infants 
que es troben en una situació de clar desavantatge, en aquest cas econòmic, 
respecte a la resta de persones del seu entorn.  

- Un de cada tres infants residents a Barcelona viu en situació de risc de pobresa o 
exclusió social. Els infants són el grup d’edat més vulnerable de la ciutat pel que fa al 
risc de pobresa relativa. L’1,6% dels infants de la ciutat ( .8 en termes absoluts) 
experimenta al mateix temps pobresa relativa, privació material severa i atur a la llar.  

- Les situacions d’atur entre els membres adults de la llar constitueixen un element 
molt rellevant en l’origen de la pobresa infantil. La destrucció d’ocupació i l’increment 
incessant i vertiginós de l’atur en l’actual context de crisi estaria a l’epicentre de 
l’augment de la pobresa infantil els darrers anys.  

- l’adquisició i/o el manteniment de l’habitatge és un dels factors que expliquen la 
pobresa dels infants de la ciutat de Barcelona en l’actualitat.  

- L’efecte de les prestacions socials en la reducció de la pobresa entre la població 
menor de 16 anys a Barcelona és molt moderat, sobretot en relació amb la població 
de 65 anys i més. Com a conseqüència de la redistribució que es produeix en les 
rendes familiars després de les transferències socials, la població menor de 16 anys 
constitueix el segment de població més desafavorit.  

d) Estudi Desheretats, desigualtat infantil, igualtat d’oportunitats i polítiques públiques 
(Catalunya). Save the Children (febrer 2017)  

Aquest document explora la desigualtat que afecta la infància a Catalunya i s’endinsa en tres 
dimensions concretes: la protecció social, l’habitatge i l’educació.  

- L’augment de la desigualtat a Catalunya és deguda al fet que la població empobrida 
ha vist com els seus ingressos es reduïen de manera desproporcionada en relació 
amb la resta de la població. Mentre que de 2008 a 2015 la renda del primer  

- 9 quintil2 d’ingressos va descendir en un 1%, la de la resta dels quintils es va reduir 
en un 7%. Tant la pobresa com la desigualtat han augmentat especialment entre els 
infants.  

- La desigualtat a Catalunya gairebé no es veu afectada per les transferències socials, 
especialment si analitzem les prestacions a la llar, aquelles que s’haurien de 
dissenyar per protegir els infants i que arriben en molt menys grau a les famílies. 
Només un 14% de la infància catalana rep alguna prestació a la llar.  

- Les despeses d’habitatge són de les més regressives que han d’afrontar front les 
famílies, i s’emporten una porció molt considerable de la renda familiar d’aquells que 
menys tenen: el 58% dels ingressos dels infants del 20% més pobre de la població 
es destina a pagar la casa i les despeses relacionades. a Catalunya, el 73% de la 
infància del primer quintil pateix un sobrecàrrec de les despeses d’habitatge.  

- Malgrat el poder igualador de l’educació, el sistema educatiu català peca d’un seguit 
de debilitats que impedeixen que aquells infants amb més dificultats puguin arribar al 
nivell dels seus companys; encara més, en algunes ocasions, sia per l’augment de la 
despesa de les llars o per la segregació, incrementa la desigualtat. Finançament 
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insuficient de l’educació i nul a l’escola bressol i retallades en polítiques clau per 
l’equitat educativa on en els a anys es desaprofita el seu potencial generador 
d’equitat.  

Davant aquesta situació, es proposa, entre d’altres:  

- Garantir que els infants d’entorns socioeconòmics vulnerables vegin garantit l’accés 
a l’educació de a anys a través de mesures dissenyades en clau d’equitat: sistemes 
de tarificació social i beques, criteris d’accés i campanyes de sensibilització per 
augmentar la demanda en col·lectius desfavorits.  

e) Informe “Perquè la pobresa fa més mal en la infància. Una proposta per considerar els 
impactes”. Palau Macaya (la Caixa). Direcció científica: Jaume Funes.  

En aquest estudi es destaca que l’observació i l’estudi dels impactes de la pobresa sobre els 
infants ha de considerar, per practicar o per evitar, cinc perspectives 10  

- 1 No es pot parlar de la pobresa com a “causa” que produeix uns efectes, com a 
simple variable dins d’un model causal de salut, personal o col·lectiva (malalties 
socials o personals d’origen social).  

- 2 Empobrir té multiplicitat d’efectes interrelacionats que no són uniformes i no afecten 
sempre de la mateixa manera.  

- 3 No existeixen temps o àmbits de la vida de l’infant que siguin més importants que 
d’altres. La pobresa pot afectar a tothom. No hi ha impactes secundaris (no tenir 
afecte és igual d’important que menjar malament).  

- 4 De vegades, la pobresa impacta en la infància perquè primer ha empobrit les 
institucions en les quals transcorre la seva vida. Són efectes d’una pobresa de rebot 
(li va malament l’escola també perquè l’escola no té temps d’aturar-se a descobrir 
què li passa).  

- 5 La pobresa afecta molt més si la persona és a la intempèrie (social, emocional, de 
possibilitat d’accedir als recursos...). Els efectes també tenen a veure amb 
l’existència o no d’estructures de suport i ajuda. La pobresa no afecta igual si, per 
exemple, hi ha un espai de suport que pot complementar o suplir la família que en un 
determinat moment no pot aportar tot el que els seus fills necessiten.  

f) Informe sobre pobresa infantil, setembre del 2012 Síndic de Greuges (Polítiques de 
promoció de l’escolarització pública de zero a tres anys)  

Les polítiques de promoció de l’escolarització de la primera infància són clau a l’hora de 
combatre tant la pobresa infantil com els seus efectes privatius de determinades oportunitats 
socials i educatives dels infants i les seves famílies.  

L’accés dels infants a l’educació infantil de primer cicle redueix l’efecte de determinades 
situacions de precarietat socioeconòmica i socioeducativa pròpies de la pobresa.  

No obstant això, l’educació infantil, lluny d’eliminar les desigualtats educatives, contribueix a 
reproduir-les. És a dir, els infants que pertanyen a famílies amb un capital educatiu més 
elevat, que parteixen a priori d’una situació socioeducativament més favorable per a l’èxit de 
la seva trajectòria escolar, són els que més accedeixen a aquests recursos educatius, els 
que abans es socialitzen i entren en 11 contacte amb la institució escolar. I aquestes 
desigualtats d’accés es produeixen per diversos factors, entre els quals destaquen els 
règims de provisió d’oferta i els costos d’accés.  

g) Síndic de Greuges- Informe sobre els Drets dels Infants (novembre 2016)  

DRETS SOCIALS: DRET A UN NIVELL DE VIDA ADEQUAT. RENDA DE SUFICIÈNCIA 
ECONÒMICA GARANTIDA PER ALS INFANTS  

Nivell de compliment: baix  
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El Síndic ha constatat que al nostre país hi ha nombrosos infants que es troben en una 
situació de vulnerabilitat social que els impedeix d’assolir aquest dret a un nivell de vida 
adequat. Aquesta situació s’explica, entre d’altres, perquè el nivell d’inversió pública en 
infància i en protecció social és baix i poc eficaç. Els ajuts socials, a més, estan destinats al 
conjunt de la família i estan condicionats pel dret subjectiu dels progenitors o adults 
responsables de la unitat familiar, no directament pel dret dels infants.  

En aquesta línia, el Síndic ha recomanat que s’estableixin prestacions regulars i eficaces 
adreçades a infants i adolescents que els donin la màxima cobertura i l’accés a les quals no 
es condicioni a les necessitats dels altres, o també que el dret a un nivell de vida adequat 
dels infants sigui un dret subjectiu exigible davant de les administracions i en seu judicial  

h) Els efectes negatius (segons la F. Pere Tarrès) que comporta aquesta problemàtica 
social:  

- La pobresa de les llars familiars limita les oportunitats dels infants que hi habiten. En 
una llar pobra és més probable trobar condicions socials i/o emocionals que afectin 
negativament el desenvolupament dels menors.  

- La pobresa infantil present suposa un elevat cost econòmic pel futur que cal evitar 
mitjançant polítiques de prevenció. El futur econòmic d’una societat depèn de la seva 
capacitat per aprofitar els actius de què disposa, i el principal actiu de les societats és 
el capital humà de la seva població. En aquest sentit, quan s’aconsegueix que un 
infant en situació d’adversitat tiri endavant, se’n beneficia el nen, però se’n beneficia 
també el conjunt de la societat, actual i futura.  

- La pobresa infantil amenaça la cohesió social de les societats futures; obre fractures 
que després són molt difícils de reparar i que generen fenòmens sociològics 
preocupants. La prevenció és la via per evitar el patiment de la infància i frenar la 
reproducció de les desigualtats socials.  

i) A nivell europeu: Informe “Invertir en la infància. Romper el cicle de las desventajas” 
Comissió Europea, 2014  

- Les taxes de pobresa infantil d Espanya es troben entre les més elevades de la UE. 
La crisi econòmica i financera del període 2008-2013 no ha fet més que agreujar 
unes taxes cròniques d'elevada pobresa infantil.  

- Les polítiques socials a favor de la infància van començar a enlairar a principis de la 
passada dècada. L'I Penia 2006-2009 va ser un pas cap endavant que es va plasmar 
en un creixement de la despesa en prestacions socials No obstant això, tal com hem 
posat de manifest, l'eficàcia d'aquestes polítiques ha estat limitada i desigual.  

- Cal incrementar la despesa social en la lluita contra la pobresa infantil (és necessari 
un pla urgent de lluita contra la pobresa infantil); i reforçar l'enfocament i la pràctica 
en totes les polítiques socials i econòmiques que la inversió en nens és la garantia 
d'un desenvolupament social equilibrat en el futur. 

 

2. Riscos i dificultats emocionals. Imatges de la pobresa. Accions contra la probresa 
des de la primera infància  

Desfer idees preconcebudes i mediatitzades  

Els impactes de la pobresa:  

- Cal deixar clar que la pobresa no és “causa” de res, ni produeix sempre els mateixos 
efectes. No la podem convertir en una variable única que afecta directament i de 
manera uniforme les persones. No provoca insània mental, no produeix delinqüència. 
La pobresa genera situacions inhumanes en les quals apareixeran multiplicitat 
d’efectes, per mancances, per adaptació , per reacció a les mirades dels altres o a 
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les formes de rebre atenció . Les pobreses són diverses i els components de cada 
situació són múltiples.  

- Sovint moltes de les dificultats són el producte de l’exclusió que genera la pobresa i 
no d’ella mateixa. Són els efectes d’estar sol, del “no poder formar part de”, que 
provoquen una manera de considerar socialment la pobresa. És l’exclusió la que 
destrueix i el problema és que ser pobre és tenir una alta probabilitat d’exclusió.  

- No podem deixar de banda les diferències entre nois i noies, la diversitat de 
reaccions condicionades per la realitat de gènere. En situacions econòmiques 
similars, els impactes i les vivències poden ser diferents. Les necessitats, reals o 
construïdes, també compten. No és el mateix no poder comprar un determinat joc 
que no poder pagar una sortida escolar. Les vivències infantils és possible que siguin 
diferents de les adultes davant una mateixa privació.  

- Si considerem els efectes sobre els rendiments escolars dels infants, resulta molt 
simplificador parlar tan sols de l’augment del “fracàs escolar” a causa de la pobresa. 
Més simplificador resulta encara que la resposta, en barris on una part de l’alumnat 
viu en pobresa, sigui proposar mesures de lluita contra “el fracàs escolar”.  

Dificultats emocionals famílies en risc / malestars emocionals  

- “Les famílies es troben amb moltes dificultats. I això ha fet que perdin capacitat de 
recció davant dels problemes”  

- La pobresa implica dificultats per mantenir hàbits de vida saludables en el nen, ja que 
les famílies no poden garantir un lleure actiu o una nutrició equilibrada, per exemple.  

- Però els problemes econòmics també instauren una “dinàmica estressant” en el si 
familiar que, segons Enrubia, es tradueix en un augment de problemes de salut 
mental.  

La pobresa infantil es cola en el dia a dia dels pediatres  

Els professionals constaten l’estrès amb què viuen les famílies i alerten del risc que suposa 
per a la salut mental de nens i adults. Reclamen solucions i més capacitat de decisió en 
l’assistència per pal·liar l’impacte de la crisi.  

Fa temps que han deixat de ser casos aïllats. La majoria de pediatres de la sanitat pública 
atenen cada dia nens i nenes de famílies amb greus dificultats econòmiques. Sovint són les 
mateixes famílies que fins no fa gaire no sabien què era l’atur, apuntaven els fills a 
extraescolars i marxaven fora de vacances. La greu situació econòmica que pateixen molts 
dels seus pacients, sumada a les retallades que s’han aplicat als serveis sanitaris i a 
l’empitjorament de les condicions laborals dels metges està alterant, i molt, la seva pràctica 
diària.  

“Aquesta situació requereix un esforç més gran del pediatre per comunicar-se amb les 
famílies, per detectar casos límit i per reconduir la seva tasca de promoció de la salut”. “Les 
famílies es troben amb moltes dificultats. I això ha fet que perdin capacitat de reacció davant 
dels problemes”, afirma el doctor Manel Enrubia, president de la secció d’atenció primària de 
la Societat Catalana de Pediatria. “Hem fet marxa enrere en molts aspectes que ja teníem 
més o menys solucionats”, assegura aquest especialista.“Algunes famílies que podien anar 
tirant amb ajuts ja no els tenen, i els que tenien feina també l’han perdut o han de treballar 
moltes més hores per poder subsistir”, denuncia. 15  

Les revisions dels infants es fan cada dos anys i sovint constatem que en tan poc temps les 
condicions de vida d’una mateixa família han empitjorat força”, es lamenta Enrubia. La 
pobresa implica dificultats per mantenir hàbits de vida saludables en el nen, ja que les 
famílies no poden garantir un lleure actiu o una nutrició equilibrada, per exemple. Però els 
problemes econòmics també instauren una “dinàmica estressant” en el si familiar que, 
segons Enrubia, es tradueix en un augment de problemes de salut del nen i la nena.  
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També assenyala que “Hi ha molts infants i adolescents que passen moltes hores sols 
perquè els seus pares han de treballar tot el dia”, alerta. Malgrat les dificultats familiars i les 
retallades pressupostàries, els pediatres estan convençuts que podrien millorar força 
l’atenció als infants si disposessin de més capacitat de decisió i d’organització de la pròpia 
feina. El doctor Enrubia destaca que la presència de pediatres en llocs de comandament a 
l’atenció primària és gairebé nul·la i assegura que això dificulta la coordinació amb els 
metges de família i amb els hospitals.  

Marc normatiu i treball en xarxa  

Marc normatiu Llei 14/2010 drets i oportunitats de la infància és una Llei de punt de partida 
que caldrà desenvolupar i estendre. La Generalitat, fruit de les retallades econòmiques i les 
restriccions no l’ha desenvolupat.  

Treballar en xarxa és un objectiu que s’intenta implementar a Catalunya: Berguedà, 
Terrassa, Pallars Sobirà, Barcelona, etc. Però caldrà dotar els projectes i protocols amb més 
recursos materials i humans.   

Jane Waldfogel: “Per reduir les desigualtats, s’ha d’intervenir més en educació 
infantil” 

S’ha demostrat l’eficàcia de les polítiques que fomenten l’aprenentatge dels més menuts.  

Hi ha una sèrie de polítiques que aspiren a fomentar l’aprenentatge dels més menuts: són 
els anomenats programes per a pares i els de preescolarització universal, l’eficàcia dels 
quals ha estat demostrada. Aquest enfocament és important als Estats Units perquè encara 
no tenim un sistema d’educació infantil universal: intentem crear-lo en el segon cicle (de 3 a 
5 anys), al qual ara mateix assisteixen menys del 30% dels infants, però som un dels pocs 
països avançats que encara no tenen aquest sistema, de manera que això continua sent 
una assignatura pendent. D’altra banda, si les famílies tenen problemes econòmics crònics, 
tot plegat influirà en la concentració dels nens i en la seva capacitat per rendir 
adequadament a escola.  

Combatre les desigualtats durant la infància és beneficiós per al futur de la societat.  

James J. Heckman: “Intervenir en el desenvolupament de la primera infància: reduir el 
dèficit, enfortir l’economia” 

Segons J.J. Heckman, la major taxa de retorn en el desenvolupament de la primera infància 
prové de la inversió el més aviat possible, des del naixement fins als cinc anys, a les famílies 
desfavorides. Començant a l'edat de tres o quatre és massa poc i massa tard, ja que no 
reconeix que engendren habilitats de manera complementària i dinàmica. Els esforços s'han 
de centrar en els primers anys de la major eficiència i eficàcia. La millor inversió és en el 
desenvolupament de la primera infància de qualitat des del naixement fins als cinc per als 
nens desfavorits i les seves famílies.  

Totes les famílies estan sota una pressió creixent; famílies desfavorides són tenses fins al 
límit. Ells tenen menys recursos per invertir en el desenvolupament d'hora efectiva. Sense 
recursos, com ara suport psicològic i els programes d'educació de la primera 17 infància, 
molts nens en situació de risc es perdi el creixement del desenvolupament que és la base de 
l'èxit. Ells patiran per la resta de les seves vides, i tots pagarem el preu en majors costos 
socials i la disminució de la fortuna econòmica.  

La inversió directa en el desenvolupament primerenc del nen es complementa amb la 
inversió en els pares i l'entorn familiar. Qualitat de l'educació de la primera infància, des del 
naixement fins als cinc anys, juntament amb xarxes i equips d’atenció primerenca, com per 
exemple, uns programes de visita a la llar per als pares i les mares adolescents, en risc o 
dificultats han demostrat ser eficaços i garanteixen una major inversió social i personal.  
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És necessària la inversió en recursos de desenvolupament per als infants en situació de risc. 
Desenvolupar les seves habilitats cognitives i de caràcters des del naixement fins als cinc 
anys, és quan més es necessita. Així es mantenen els beneficis en el desenvolupament 
primerenc de l'educació efectiva fins a l'edat adulta. Guanyar els ciutadans més capaços, 
productius i valuosos proporciona benestar per a les generacions futures. 18  

 

3. Tractament. Metodologies  

Disseny de polítiques preventives  

El que avui en dia ens proporcionen les polítiques públiques, majoritàriament, són respostes 
reactives centrades en problemes que ja són visibles; no es preocupen d’evitar situacions de 
risc en què es troben molts infants i que els poden avocar a la pobresa infantil i a l’exclusió 
social.  

Garantir places d’escoles bressol i espais familiars per a tots els infants  

Actualment, hi ha un dèficit d'escoles bressol molt elevat. Segons la Fundació Bofill un % 
d’infants no tenen plaça pública i d’aquests infants i famílies, les que tenen menys recursos 
pràcticament no hi poden accedir La demanda de places per part de les famílies supera 
l’oferta de places públiques disponibles, la qual cosa provoca que l’accés a les escoles 
públiques sigui molt limitat. Això suposa un problema afegit per a les famílies amb menys 
recursos, ja que s’ha demostrat que per a les famílies amb més dificultats, sobretot aquelles 
amb un capital social baix, l'accés dels infants a les escoles bressol és una política 
compensatòria molt bona.  

Cal garantir places d'escola bressol i espais familiars públics i de qualitat per a tots els 
infants; cal que esdevingui un dret bàsic de la ciutadania.  

Cal garantir una escola bressol de qualitat establint unes ràtios adequades segons el nivell 
europeu de model de qualitat per a la primera infància.  

Per combatre la pobresa infantil en famílies que es troben en condicions adverses és 
fonamental centrar l’atenció en la primera infància, mitjançant actuacions de prevenció i 
facilitar suport educatiu i emocional a les famílies. Els estils parentals, la implicació de les 
famílies en la societat, la inserció de les famílies en el teixit social, la construcció de vincles 
de les famílies amb altres agents socials, la participació de les famílies a l'escola, etc., 19 
beneficien els infants, tant des d’una perspectiva educativa com de la salut física i 
emocional.  

D’altra banda, una de les dificultats més comuns entre famílies és la conciliació de la vida 
laboral i la criança, dificultat que s’accentua en les llars amb més dificultats econòmiques, on 
les vinculacions precàries amb el mercat de treball són determinants, perquè creen 
problemes econòmics, socials i emocionals. Per evitar aquestes dificultats és imprescindible 
l’aplicació de polítiques que permetin conciliar la vida a la feina i a la llar.  

En general, cal situar les famílies com a element central de recolzament per prevenir 
situacions de risc dels infants i cal identificar les pràctiques que més contribueixen al 
benestar de tota la família.  

La tasca de detecció i ajuda a infants i famílies en edats tan primerenques exigeix algunes 
qüestions que cal posar en relleu:  

- És absolutament decisiva la relació de col·laboració amb les escoles i cada una de 
les tutores dels centres: la capacitat de diàleg àgil i directe, compartir criteris de 
detecció i una gran flexibilitat, tant dels centres com dels EAP, fan que sigui fàcil i 
oportuna o bé farragosa i fora de temps la tasca de detecció, avaluació i articulació 
d’ajudes.  
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- És imprescindible un extremat respecte a la família, que és qui més estima i millor 
coneix el seu infant. La perspectiva professional no pot mai ser una amenaça per al 
benestar i equilibri familiar.  

- L’anàlisi de les característiques i necessitats de les conductes infantils quan els nens 
són tan menuts exigeix una capacitat professional ben específica i qualificada que 
suposa anys d’exigent formació en un àmbit gens freqüent en la pràctica professional 
de l’orientació. La capacitat d’intervenir i ajudar de forma prou qualificada encara és 
més excepcional. No són admissibles els tòpics del «cal estimular» o «hem de ser 
afectuosos» o «la necessitat d’hàbits i límits» o «les mares sobreprotegeixen»..., 
propis dels que 20 acaben d’arribar o dels que es mantenen allunyats de processos 
formatius de l’àmbit de l’educació i psicopatologia perinatal.  

Cal construir estratègies de acollida i de comiat.  

Desenvolupar les competències comunicatives i els canals que permetin una interacció 
constructiva-  

És important mirar cap el futur i tenir estratègies a llarg termini.  

Polítiques integrals vers la petita infància o la família  

Els efectes de la pobresa són molt menors quan existeix una xarxa social de suport, quan es 
pot recórrer a recursos educatius complementaris, quan són accessibles espais d’escolta, 
quan la sortida de la di cultat es pot fer amb acompanyaments professionals propers.  

Hem de treballar per fer de l’escola un espai de satisfacció que compensi infelicitats o, si 
més no, mirar de preservar l’espai escolar de les “contaminacions” emocionals que l’alumne 
viu i a les quals cal donar alguna via de sortida en la vida escolar.  

No podem mesurar tan sols impactes, en abstracte. Hem de mesurar les capacitats o les 
impotències dels sistemes de suport a la infància per donar resposta quan apareixen les 
crisis. El que trobem són infàncies familiarment empobrides a les quals manquen els 
recursos de suport bàsics per esmorteir i superar els impactes de l’empobriment. El que 
trobem és el resultat de la injustícia de la pobresa impactant sobre la infància, sumada a la 
injustícia de no disposar de recursos d’atenció bàsics que s’ocupin de manera habitual de la 
infància.  

Així mateix, es considera imprescindible que siguin taules interdisciplinars, en les que 
participin, tal i com sembla indicar la Llei, els responsables en educació, salut, seguretat, 
treball, joventut i altres àmbits que puguin estar implicats. Som conscients que la millora de 
les condicions de desenvolupament de la petita infància i l’adolescència només es podrà 
aconseguir si treballen tots coordinadament, en la mateixa direcció i sota els mateixos 
criteris. En 21 aquest sentit les Xarxes de professionals per a la Petita Infància són una bona 
pràctica  

Si invertim en infància aconseguirem prevenir problemes socials i fer més productiva i 
competitiva la nostra forc a de treball en l’economia global del coneixement. Això ha de 
permetre assentar sobre bases més sòlides els Estats del benestar.  

Les polítiques de promoció de l’escolarització de la primera infància són clau a l’hora de 
combatre tant la pobresa infantil com els seus efectes privatius de determinades oportunitats 
socials i educatives dels infants i les seves famílies.  

Les escoles bressol són un recurs bàsic de conciliació de la vida laboral i familiar, i de 
promoció de l’ocupació femenina. I pel que fa als mateixos infants, cal tenir present que 
aquest àmbit educatiu contribueix a compensar l’impacte que exerceix el capital cultural i 
econòmic familiar sobre les seves trajectòries escolars posteriors.  

I per fer tot això necessitem una Administració pública que garanteixi els serveis públics. 
Que tingui com a objectiu principal garantir el dret de les persones. Que tingui prevista la 
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creació de més places públiques de bressol, amb unes condicions òptimes de ràtios 
adequades i professionals suficients.  

Una Administració que garanteixi que el dret de l’ infant a una plaça pública està per sobre 
de la situació social i econòmica de la família. Una Administració que supervisi, però 
sobretot doni tranquil·litat als seus professionals per fer la tasca que els hi correspon. Les 
polítiques educatives i d’atenció a la petita infància no es poden mesurar per costos i 
beneficis a curt termini, ni per la seva rendibilitat econòmica.  

Establiment recursos adequats  

Segons Informe “Desheredats” Save The Children, s’estableixen les següents 
recomanacions:  

EDUCACIÓ (0-3):  

- Augmentar la despesa pública en educació i assegurar el blindatge d’aquelles 
partides que contribueixen de manera efectiva a l’equitat educativa: beques, 
educació de 0 a 3 anys i activitats extraescolars...  

- Garantir que els infants d’entorns socioeconòmics vulnerables vegin garantit l’accés 
a l’educació de 0 a 3 anys a través de mesures dissenyades en clau d’equitat: 
sistemes de tarificació social i beques, criteris d’accés i campanyes de sensibilització 
per augmentar la demanda en col·lectius desfavorits.  

PROTECCIÓ SOCIAL  

- Recuperar la Renda Mínima d’inserció com a dret subjectiu. A la vegada, és 
necessari agilitzar tant els tràmits com els terminis de resolució per assegurar que les 
famílies tinguin accés als fons de manera estable i sense interrupcions no motivades.  

- Recuperar la prestació universal per a la criança d’infants de 0 a 3 anys (i de infants 
a 6 anys per a famílies nombroses o monopa- rentals) d’àmbit català suprimida l’any 
2011. Actualment existeix una ajuda per naixement, adopció, tutela o acollida 
condicionada als ingressos de la unitat familiar que es tradueix en un pagament únic 
de 6 € (o 7 € en casos de famílies nombroses o monoparentals) però que depèn de 
la disponibilitat de crèdits pressupostaris.  

HABITATGE:  

- Assegurar mitjançant una dotació econòmica suficient, el compliment de les mesures 
establertes a la Resolució 17/XI del Par- lament de Catalunya en matèria d’habitatge 
per aconseguir que des de l’àmbit autonòmic es despleguen tots els mecanismes 
possibles per garantir el dret a l’habitatge de les famílies en situació de vulnerabilitat, 
especialment per aquelles amb nens i nenes al seu càrrec.  

- Dur a terme una avaluació rigorosa de les necessitats en habitatge de les famílies 
amb renda baixa i amb infants al seu càrrec per augmentar de manera coherent el 
parc d’habitatge social a Catalunya, assegurant que el cost de l’habitatge no 
excedeixi el % dels ingressos de la unitat familiar.  

- Garantir una resposta efectiva, coordinada i immediata de les administracions davant 
les situacions de pobresa energètica de les famílies que evitin situacions de 
desprotecció en matèria d’habitatge o talls en els subministres energètics, segons 
està establert per la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i la Llei 23 /2 16, del 2 
de desembre, de me- sures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es 
troben en risc d’exclusió social.  
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Establiment d’acollida i escolta. Una escola bressol i serveis complementaris per a la 
resilència 

Les escoles tornen a ser llocs on donar menjar va més enllà d’un aprenentatge, sinó d’una 
necessitat de supervivència per moltes famílies.  

Intervenir en les primeres etapes del cicle vital, abans que les principals conseqüències de la 
pobresa cristal·litzin, és una estratègia eficient per a corregir la desigualtat social i les 
possibles conseqüències socials que comporta (deteriorament de la confiança a social, 
conflicte, violència)  

El projecte de l’escola bressol i els serveis complementaris tenen un component intrínsec de 
resiliència amb les famílies i els infants. El tracte, el diàleg, l’escolta són trets fonamentals 
d’aquesta resiliència.  

Equips educatius: treball conjunt  

Ens calen equips educatiu que ampliïn i potenciïn la cultura col·laboracionista entre els seus 
membres -cuineres, personal de neteja, mestres...-, i amb les famílies i infants. Totes juntes 
per fer possible el “somni de la inclusió”, que diu Echeita. I un equip que ha de disposar de 
temps condicions per pensar i reflexionar plegats què estan fent, i quina és la millor manera 
d’acompanyar les famílies.  

Comunitat educativa  

Diferents estudis demostres, des de fa anys, per què serveixen les petites comunitats de les 
escoles bressol quan som capaços de crear un clima de “comunitat”. Podríem relatar 
exemples de com la bressol serveix d’espai no només d’acollida i desenvolupament 
preventiu, sinó també de detecció de situacions de risc. És fer presents a les famílies que es 
senten excloses i alienades de la societat.  

En aquesta escola comunitària que treballa en xarxa hem de treballar per l’escolta i la bona 
comunicació entre mestres i famílies. 

És precisament en el tracte diari i personal on s’estableixen les relacions i els vincles i les 
confiances. Si adopten el raonament superflu i pobre, poden tendir molt fàcilment als 
etiquetatges, incomunicacions i incomprensions. Quan no ni ha coneixement i comprensió 
de la vida familiar és molt fàcil tendir a la fiscalització, el menyspreu , a fer retrets i etiquetar 
actituds d’uns i dels altres- L’acceptació de ser com són i dels drets que els són 
imprescindibles ens ajuda com a mestres a obrir portes i establir lligams.  

Una metodologia solidària a l’escola: una acció comuna per a tots i totes: l’acolliment 
i cura dels infants i les famílies 

L’escola és un dels agents socialitzadors per excel·lència, ja que és un entorn on s’obren 
noves possibilitats per l’infant: accés al coneixement cultural curricularment programat i 
organitzat, el contacte continu amb el grup de companys/es, amb les seves aportacions i 
exigències.  

L’escola i els serveis complementaris de la petita infància són un dels factors determinants 
per l’avenç de l’infant en les relacions i habilitats socials i, pot servir com a suport emocional 
per l’infant i ajudar-lo a avançar de manera satisfactòria. És a dir, és un espai el qual ajuda 
al desenvolupament de l’infant i, a més a més, és un nucli reparador per aquests infants que 
han estat en situació de risc o desemparament. El sistema educatiu presenta la funció de 
saber identificar quines són les necessitats i les característiques que presenta la situació 
d’acollida, per tal que els educadors i educadores i les famílies puguin afrontar els reptes i 
treballar junts.  

Hi ha algunes de les estratègies que utilitza l’escola bressol i els serveis complementaris 
per facilitar el procés d’integració de l’infant són:  
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- Es realitza una integració de l’infant de manera progressiva sempre dins les 
possibilitats. La família ha de preparar aquesta integració conjuntament amb l’escola 
abans de dur a terme l’acolliment. És a dir, que s’han de plantejar el procés d’acollida 
en funció de les necessitats, característiques, nivell i edat de l’infant.  

- Es presenta una actitud flexible. L’escola ha d’acceptar i entendre la fragilitat de la 
situació en la que es troba l’infant valorant les seves individualitats i recercant les 
estratègies i recursos que s’ajustin més a la demanda de la situació.  

- Es realitza una atenció personalitzada. Aquests infants a causa de les seves 
experiències i situacions de problemàtica poden presentar carències o necessitats.  

- L’escola coneix la situació personal de l’infant, en conseqüència els i les mestres i 
l’equip docent necessiten saber perquè actua d’aquella manera per utilitzar els seus 
recursos i intervenir amb coneixença. En tot moment es respecta la privacitat de la 
història personal de l’infant i la família.  

- Es realitza un treball en equip en el que es procura que hi hagi interrelacions entre 
tots els professionals implicats. El treball en equip és un aspecte clau i imprescindible 
en una situació delicada perquè intervenen molts factors, i sinó hi ha una 
comunicació fluïda difícilment la situació millorarà i evolucionarà adequadament. Es 
procura que tots els implicats prenguin part de les decisions sobre l’infant, incloent 
les famílies. L’intercanvi d’informació en base al diàleg i l’escolta constants es realitza 
amb continuïtat per tal que tots puguin valorar l’evolució de l’infant i la família.  

INFORME OPORTUNITATS EDUCATIVES A BARCELONA 2016. L’educació de la 
infància i l’adolescència a la ciutat. informe provisional). INSTITUT INFÀNCIA I 
ADOLESCÈNCIA  

Recollim els aspectes principals sobre la petita infància:  

PRINCIPALS REPTES DE CIUTAT L’oferta pública no respon suficientment a les 
necessitats de les famílies en aquesta etapa tan important pels seus beneficis educatius i 
socials. Malgrat la cobertura ha anat creixent i actualment 2 de cada 10 infants de la ciutat 
van a escola bressol, només hi accedeixen 6 de cada 10 dels qui ho sol·liciten. 4. L’accés a 
les places públiques de bressol, com a recurs socialment valuós i desitjat i alhora escàs, no 
està suficientment orientat amb criteris d’equitat per assegurar que es prioritza a aquells a 
qui més beneficiaria. Tot i que prop d’1 de cada 3 infants té alguna 26 bonificació, el preu 
públic inicial segueix sent una barrera d’accés per a famílies que no ho sol·liciten perquè no 
en poden sufragar el cost.  

Més de la meitat dels infants de Barcelona no van a l’escola bressol o la llar d’infants i no es 
coneix suficientment els diversos suports públics que reben. Tampoc hi ha suficient 
informació sobre què necessitarien aquests infants per assegurar que tenen entorns 
educatius i estimulants, i les seves famílies per comptar amb acompanyament i espais 
relacionals.  

La necessitat de plantejar una política municipal de primera infància que avanci cap a 
assegurar entorns i oportunitats educatives per als més de 40.000 nadons i infants menors 
de 3 anys de la ciutat i les seves famílies.  

ORIENTACIONS DE POLÍTICA PÚBLICA Ampliació de les places d’escola bressol i espais 
familiars municipals compensant els actuals desequilibris territorials a partir del doble criteri 
de cobertura de la demanda no atesa i també d’allà on hi ha més necessitat social.  

Orientar el servei públic d’escola bressol cap a l’equitat educativa, implementant diverses 
línies d’actuació que estimulin l’accés dels infants d’entorns més desafavorits i, 
posteriorment, avaluar-ne l’impacte:  

- Conèixer el perfil de les famílies que sol·liciten plaça a les escoles bressol així com el 
d’aquelles que finalment l’aconsegueixen.  
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- Revisar el sistema de preus públics i instaurar la tarifació social per facilitar que el 
preu públic inicial no esdevingui una barrera d’accés.  

- Revisar els actuals criteris d’admissió a les escoles bressol per tal que s’orientin a 
afavorir l’equitat (malalties digestives, germans matriculats malgrat cursaran P3.  

- Fomentar la demanda d’escola bressol o d’espais familiars municipals de proximitat 
entre les famílies d’estatus socioeconòmic baix, mitjançant programes d’informació i 
incentiu de la demanda.  

- Actualització i enfortiment de l’actual política municipal d’escoles bressol cap a un 
model de primera infància més integral i amb una oferta més diversificada, flexible i 
adaptat a les diferents necessitats dels nadons i infants i les seves famílies tenint en 
consideració els desequilibris territorials.  

- Valoració de les possibilitats de suport municipal a les iniciatives socials i/o 
comunitàries d’educació i criança, establint condicions i tipus de suports 
(reconeixement, regulació, cessió d’espais, etc.) amb criteris de qualitat i d’equitat.  

 

4. Experiències pràctiques: EBM L’Aqüeducte  

DEBAT 25 DE MARÇ DE 2017  

Infants pobres i/o amb dificultats hi ha a tot arreu. El problema radica en l’alta concentració. 
A tall d’exemple a l’EBM Aqüeducte, de 87 infants:  

- 8 tenen ingressos inferiors a 6 € anuals per unitat familiar, que és el 9 % de la 
població total de l’escola  

- I 6 d’aquests, Serveis Socials ha valorat que tenen condicions socio-familiars greus, 
que és el 70% de la població total de l’escola.  

S'entén per condicions socio-familiars greus, pel que fa a aquests criteris:  

- La dificultat greu per part dels progenitors, tutors o cuidadors per cobrir 
les necessitats bàsiques.  

- La situació de vulnerabilitat del nucli familiar i/o la desatenció del 
menor.  

- La manca de suport del nucli familiar i de la família extensa per poder 
atendre al menor al migdia.  

 

Què necessita un infant per a créixer de manera sana?  

Necessita menjar, acolliment, suficient hores de descans, moviment, atenció 
mèdica,...  

Però què necessita un infant per a créixer emocionalment sa i poder establir bones relacions 
amb els altres?  

Necessita un vincle afectiu sa, segur i continuo amb els adults que s’encarreguen de 
criar-los els primer anys de la seva vida. Quan això falta es genera ansietat i 
desassossec des dels primers mesos. (1)  

Les necessitats bàsiques que es poden resoldre econòmicament, acostumen a estar 
cobertes per administracions i altres entitats. 

La pobresa no és només econòmica, també és laboral, residencial, formativa, sociosanitària 
i relacional.  

Nosaltres ens trobem amb infants que presenten unes conductes ansioses, contradictòries i 
disruptives, expressant-se amb agressivitat, excés d’activitat o amb conductes absortes, 
deambulant pels espais sense engrescar-se en cap de les propostes que oferim.  
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També trobem alguns infants que presenten un tipus de joc, d’aprenentatge per sota de la 
seva edat cronològica, el llenguatge apareix molt més tard i l’etapa sensoriomotriu s’allarga 
fins al final de l’escola bressol, quan ja haurien d’estar en l’etapa pre-operacional on el tipus 
de joc predominat és el simbòlic.(2)  

Les característiques que observem en molts dels infants de l’escola encaixen amb un tipus 
de vincle afectiu desorganitzat (3).  

Com equip, des d’un principi vàrem començar a fer-nos preguntes, el volum d’infants que 
veiem amb gran irritabilitat no l’havíem conegut fins aquells moments. A més, va coincidir 
amb la pujada de ràtios i la disminució d’hores de suport educatiu. Tot plegat ens creava 
incertesa i estres.  

Vam intentar conèixer millor la zona, la població que hi viu, ens vam integrar a la xarxa i vam 
poder constatar que d’altres professionals tenien la mateixa preocupació.  

Vam adonar-nos que ens calia complementar la formació més enllà de la tasca pedagògica. 
Ens adonàvem que l’acompanyament que havíem de fer a les famílies i als infants era molt 
més que l’acompanyament en el seu creixement.  

Ens vam formar en el programa d’habilitats parentals de l’Agencia de Salut Pública de 
Barcelona, vam fer assessorament de criança en famílies nigerianes i de Diversitat cultural i 
intercultural de totes les procedències que hi viuen a la zona. Vam participar i col·laborar en 
les formacions de zona organitzades per l’entitat educa, on es tracten temes com inclusió, 
diversitat, equitat, entorn educa, créixer en la felicitat,..  

Vam elaborar i dur a terme un Projecte d’Acompanyament Familiar, que va funcionar dos 
cursos mentre vàrem tenir una estança buida. Tot i així, continuem fent un acompanyament 
molt individualitzat a les famílies, per exemple: omplir documents, traduir, assessorar cap a 
quins serveis poden adreçar-se, fer préstec de materials (llençols, pitets, tovalloles)... 

D’altra banda s’organitza un espai de trobada que li diem Mima’t, on es fa un treball 
d’acompanyament en grup per mares. Participem en el Projecte l’EIPI a l’escola bressol, que 
s’està duent a terme a les dues EB de la zona. Tots aquests projectes s’han dut i es duen a 
terme gràcies a la implicació i el voluntariat de les professionals.  

En paral·lel dirigim els nostres esforços a replantejar-nos la tasca pedagògica: com fer una 
intervenció amb els infants més personalitzada, més respectuosa i a la recerca d’allò 
essencial. Dissenyem el projecte d’escola de manera molt més flexible i on tenen cabuda i 
protagonisme les famílies:  

- Durant l’adaptació, les estones que surten de les classes les convidem al 
voltant d’un cafè on poden expressar les seves emocions, dubtes, neguits,... 
alhora que coneixen d’altres famílies  

- Les convidem a participar a les activitats diàries  
- Proposem tallers de cuina, d’elaboració de materials..  
- Organitzem tertúlies  

Veiem que anem per bon camí, però ens comporta un desgast terrible. A més de la tasca 
diària i organitzar, en la mesura que es pot, el treball en grups reduïts fem un seguiment molt 
proper a certs infants i coordinacions amb altres serveis (SS, EAIA, CAP, SARA, DAPSY, 
EAPS, EEAEN, Proinfancia,...)  
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Per concloure:  

Pensem que, a banda d’un treball interxarxa molt cohesionat, cal que les 
administracions pertinents tinguin una visió singularitzada de la població que atén 
cada un dels diferents serveis, tenint en compte termes més d’equitat que d’igualtat i 
dotant dels recursos necessaris per a que les escoles puguin “...oferir a cadascun 
dels infants els reptes i els ajuts que necessiten per tal d’aprendre i desenvolupar-se 
de forma harmònica” (4) 

 

Referències:  

(1) Manual d’atenció a nens i nens víctimes de violència de gènera en l’àmbit familiar  
(2) Concepció constructivista de l’aprenentatge. Entre elles les teories de Piaget (1952), 
Vygotsky (1978), Ausbel (1963), Bruner (1960)  
(3) John Bowlby Teoria de l’Aferrament (1969)  
(4) Model educatiu de les escoles bressol de Barcelona 
 

5. Conclusions i propostes  

Conclusions  

Després de totes aquestes reflexions, ja podem parlar de les altres oportunitats que una 
escola bressol ofereix com a pla de xoc per infants en risc social. Alimentació (quan hi ha 
gana), l’escalfor ( quan hi ha pobresa energètica), recolzament a la criança i seguiment del 
desenvolupament de la criatura (quan hi ha estrès a la família degut als problemes 
econòmics, socials...). Un lloc on espais i materials estant pensats per que els infants puguin 
desenvolupar totes les seves capacitats.  

L’escola bressol és l’oportunitat de ser i de fer de moltes infants i moltes famílies, i per tant, 
un dret a l’educació que ha de ser garantit  

Propostes  

a) Polítiques educatives i socials  

- Més inversió en polítiques per a la infància i la família. Retorn del finançament 
públic de l’Escola Bressol, en els pressupostos del Departament 
d’Ensenyament.  

- Rebre, la infància, més prestacions socials.  
- Polítiques socials per a la primera infància. Polítiques preventives. Crear 

entorns de prevenció i xarxa real.  
- Creació de més escoles bressol i espais familiars.  
- Augmentar la despesa pública en educació i  
- Assegurar el blindatge d’aquelles partides que contribueixen de manera 

efectiva a l’equitat educativa: beques, educació de a anys.  
- Recuperar el finançament per a la primera infància.  
- Invertir més en educació de la primera infància i incentivar la participació de 

les famílies  
- Ampliar i dotar a les Xarxes per a la primera infància. Suport integral a les 

famílies.  
- Recuperar el paradigma de les persones.  
- Tarificació social i no penalitzar als infants per les despeses generades per 

impagaments de tributs i multes municipals.  
- Denunciem la manca de subvenció de la quota de famílies de les Llars 

d’Infants de la Generalitat de Catalunya, des de fa anys.  
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b) Treball social i emocional  

- Establiment d’ajuts psicològics públics  
- Establir xarxes comunitàries públiques de suport.  
- Considerar el respecte i la dignitat de les persones com a eixos bàsics de 

l’ètica de la cura i l’acolliment.  
- Els efectes de la pobresa són molt menors quan existeix una xarxa social de 

suport, quan es pot recórrer a recursos educatius complementaris, quan són 
accessibles espais d’escolta, quan la sortida de la dificultat es pot fer amb 
acompanyaments professionals propers.  

c) Treball a les escoles i serveis complementaris  

- Establir un projecte educatiu com a comunitat educativa, pedagògic, social i 
solidari.  

- Establir un codi ètic de bones pràctiques pera l’escola i per als mestres.  
- Establir una veritable escola inclusiva on ningú es senti exclòs o exclosa. 

Establir quotes solidàries per a les sortides escolars. Donar oportunitats per a 
participar, que tots els nens i nenes tinguin l’oportunitat de ser a l’escola i ser 
com són.  

- Establir una pedagogia de l’escolta en el dia a dia, treballant per una bona 
comunicació on puguem establir altres canals per intercanviar els missatges i 
les necessitats pròpies de la vida escolar.  

d) Una proposta de programació per crear un clima de relació comuna entre escola i 
famílies:  

- Crear sinèrgies i lligams perquè els pares i mares puguin participar en la vida 
escolar, segons el seu nivell de compromís: des de donar suport a col·laborar 
amb l’equip i les activitats: experiències del tipus com pares i mares a l’aula.  

- Establir un equip interdisciplinari de professionals de la salut emocional que 
detecti les necessitats, s’ocupi del clima escolar i pugui establir accions de 
mediació.  

- Establir estratègies d’aprenentatge cooperatiu, entre iguals per promoure una 
actitud prosocial que ajudi a resoldre conflictes i gestionar les habilitats 
emocionals.  

 

Annex. Document de propostes i debat per a les jornades bloc 2 

Proposta pel debat  

Comencem per relatar uns casos:  

“Avui ha arribat a l’escola amb unes sabates que se li cauen del peus i és hivern, 
tampoc a portat bolquers”.  

“Una mare arriba a l’escola i plora perquè l’han acomiadat per portar el seu fill a 
urgències amb un atac d’asma”.  

“A vegades infants o bé famílies ens mostren el seu neguit i no sabem què dir o què 
fer. A vegades ens mostren dissimuladament el seu agraïment...i no ho sabem 
valorar”  

Les comunitat educatives, sensibles, van esdevenint també trinxeres humanitàries. Les 
escoles tornen a ser llocs on és important donar de menjar (Vicenç Arnaiz)  
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Un punt de partida: com hem arribat a tot això? Què està passant a la petita infància i 
la família?  

PER APROFUNDIR EN LA DIAGNOSI (Institut Infància i adolescència, 2016)  

L’educació infantil de primer cicle és un recurs escàs i socialment valuós per afavorir 
l’equitat, però no arriba suficientment als infants d’entorns més desafavorits. 

Conèixer com resolen les famílies que no obtenen plaça l’educació primerenca dels seus 
fills/es. Aquest tipus de coneixement resulta imprescindible per gestionar millor l’accés a les 
escoles bressol en condicions d’equitat i conèixer els motius (pedagògics, econòmics, 
culturals,...) i característiques dels públics absents.  

De quina pobresa estem parlant?  

Perquè a la primera infància? A la primera infància és a on es viu doblement la pobresa: 
familiar i per no invertir en la infància. Perquè la infància no és responsable de vulnerabilitat.  

Les polítiques educatives i socials a la primera infància són determinats per lluitar contra la 
pobresa pel fet que intervenim contra les mancances i el desenvolupament de harmònic de 
l’infant  

Perquè les escoles i serveis no atenen a la primera infància en estat d’exclusió: la infància 
invisible.  

Nous relats (Pau Marí-Klose) per intervenir des dels drets, desigualtats i prestacions. Visió 
equitat i econòmica  

Baròmetre infància CIIMU (Estudi Save the Children (2017)  

Empobrir té multiplicitat d’efectes interrelacionats que no són uniformes i no afecten sempre 
de la mateixa manera.Els espais de suport ajuden. 

Informe Síndic Greuges. Les polítiques de promoció de l’escolarització de la primera infància 
són clau a l’hora de combatre tant la pobresa infantil com els seus efectes privatius de 
determinades oportunitats socials i educatives dels infants i les seves famílies. No obstant 
això, l’educació infantil, lluny d’eliminar les desigualtats educatives, contribueix a reproduir-
les perquè no van a escola ni serveis.  

L’escola bressol i els espais per a la petita infància ofereixen l’oportunitat de trobar consol i 
recolzament en d’altres persones, a sentir-se valorats, a fer amics o senzillament a establir 
lligams de veïnatge, fer pinya, lluitar per allò comú.  

Informe de la Comissió Europea denuncia la pobresa a l’Estat i Catalunya  

Riscos i dificultats emocionals  

- “Les famílies es troben amb moltes dificultats. I això ha fet que perdin 
capacitat de reacció davant dels problemes”.  

- La pobresa implica dificultats per mantenir hàbits de vida saludables en el 
nen, ja que les famílies no poden garantir un lleure actiu o una nutrició 
equilibrada, per exemple.  

- Però els problemes econòmics també instauren una “dinàmica estressant” en 
el si familiar que, segons Enrubia, es tradueix en un augment de problemes 
de salut mental.  

Els i les pediatres constaten l’estrès amb què viuen les famílies i alerten del risc que 
suposa per a la salut mental de nens i adults. Reclamen solucions i més capacitat de decisió 
en l’assistència per pal·liar l’impacte de la crisi.  

Marc normatiu Llei 14/2010 drets i oportunitats de la infància és una Llei de punt de partida 
que caldrà desenvolupar i estendre. La Generalitat, fruit de les retallades econòmiques i les 
restriccions no l’ha desenvolupat.  
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JANE WALDFOGEL: “PER REDUIR LES DISEIGUALTATS, S’HA D’INTERVENIR MÉS EN 
EDUCACIÓ INFANTIL S’ha demostrat l’eficàcia de les polítiques que fomenten 
l’aprenentatge dels més menuts.  

Segons J.J. Heckman, la major taxa de retorn en el desenvolupament de la primera infància 
prové de la inversió el més aviat possible, des del naixement fins als cinc anys, a les famílies 
desfavorides. Començant a l'edat de tres o quatre és massa poc i massa tard, ja que no 
reconeix que engendren habilitats de manera complementària i dinàmica. Els esforços s'han 
de centrar en els primers anys de la major eficiència i eficàcia. La millor inversió és en el 
desenvolupament de la primera infància de qualitat des del naixement fins als cinc per als 
nens desfavorits i les seves famílies. 

Polítiques educatives i socials  

- Més inversió en polítiques per a la infància i la família.  
- Rebre, la infància, més prestacions socials.  
- Polítiques socials per a la primera infància. Polítiques preventives.  
- Augmentar la despesa pública en educació i assegurar el blindatge d’aquelles 

partides que contribueixen de manera efectiva a l’equitat educativa: beques, 
educació de a anys.  

- Recuperar el finançament per a la primera infància.  
- Invertir més en educació de la primera infància i incentivar la participació de 

les famílies  
- Tarificació social i no penalitzar als infants per les despeses generades per 

impagaments de tributs i multes municipals.  
- Polítiques ver la universalitat de l’escola bressol, el finançament complet i la 

gratuïtat.  
- Que les famílies amb índex de pobresa tinguin accés a serveis educatius. Fer 

visible a la infància que no es veu.  

 

>> Les retallades a les escoles, serveis educatius, sanitaris, socials i 
psicològics generen pobresa ja que no poden abastar a les persones (no 
assistència, ràtios altes, etc).  

>> Denunciem la manca de subvenció de la quota de famílies de les Llars 
d’Infants de la Generalitat de Catalunya, des de fa 5 anys i el nul finançament 
públic de les Llars d’Infants  

 

Xarxa i comunitat, elements essencials  

- Crear entorns de prevenció i xarxa real.  
- Creació de més escoles bressol i espais familiars.  
- Ampliar i dotar a les Xarxes per a la primera infància. Suport integral a les 

famílies.  
- Recuperar el paradigma de les persones.  

 

Treball social i emocional  

La tipologia de la pobresa i les circumstàncies són molt variades i complexes 
(monoparentalitat, efectes econòmics, habitatge, etc.  

La integració pot tenir diferents vessants: estable, positiva, casuals a l’exclusi o que no es 
superi l’exclusi .  

- Establiment d’ajuts psicològics públics  
- Establir xarxes comunitàries públiques de suport.  
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- Considerar el respecte i la dignitat de les persones com a eixos bàsics de 
l’ètica de la cura i l’acolliment.  

- Els efectes de la pobresa són molt menors quan existeix una xarxa social de 
suport, quan es pot recórrer a recursos educatius complementaris, quan són 
accessibles espais d’escolta, quan la sortida de la dificultat es pot fer amb 
acompanyaments professionals propers.  

- Proposta de creaci d’equips interdisciplinars d’atenci primerenca  
- Polítiques governamentals i municipals vers la societat i la ciutat dels infants.  
- Coneixement per situar on està la primera infància: 40.000 infants de 0 a 3 

anys, infants sense cap servei: serveis de pediatria i socials tenir accés a 
registre i fer accions socials.  

 

Treball a les escoles i serveis complementaris  

- Establir un projecte educatiu com a comunitat educativa, pedagògic, social i 
solidari.  

- Establir un codi ètic de bones pràctiques pera l’escola i per als mestres.  
- Establir una veritable escola inclusiva on ningú es senti exclòs o exclosa. 

Establir quotes solidàries per a les sortides escolars. Donar oportunitats per a 
participar, que tots els nens i nenes tinguin l’oportunitat de ser a l’escola i ser 
com són.  

- Establir a les escoles un treball en equip efectiu i complex.  
- Establir una pedagogia de l’escolta en el dia a dia, treballant per una bona 

comunicació on puguem establir altres canals per intercanviar els missatges i 
les necessitats pròpies de la vida escolar.  

- Formació a mestres sobre el treball amb famílies i la formació emocional i 
comunicativa.  

- Cuidar al mestre pel grau de tensió que està rebent i les dificultats que 
comprèn la relació social amb famílies i  

Les realitats que a vegades es facin veure les accions educatives de 
diferent forma 

- Ens trobem en altes i baixes freqüents. L’assistència escolar a vegades no es 
uniforme. A vegades no sempre porten les coses que es demanen. L’escola 
ha de ser garant?  

- Els processos no són sempre iguals. Cada realitat és un món. Cada vivència 
és única.  

- Hem de tenir cura del llenguatge comunicatiu que fem servir.  
- No sempre un model d’espai familiar és el que es necessita. Caldrà adaptar-

se a la realitat de cada família?  
 

Proposem una EDUCACIÓ que promogui:  

PSICOECOAFECTIVITAT: comprensió del fet que el món afectiu està en constant equilibri 
dinàmic.  

TRANSFORMACIÓ: una nova forma d’entendre les relacions amb un mateix, amb els altres i 
amb el món.  

ESPAIS PROTEGITS: experiències emocionals que propicien que cada persona pugui 
desenvolupar com persona.  

VALORS: flexibilitat; sostenibilitat; gestió emocionalment intel·ligent, ecològica i ètica; 
responsabilitat; respecte; honestedat; senzillesa; excel·lència, creativitat; consciència 
ecosistèmica; coherència i servei a la societat.  
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Per acabar:  

Hem de conèixer el barri on treballem, les famílies, la seva història, cultura, on 
treballen i de què, etc. I fer entrar tot això a l’escola: currículum, projectes, decoració, 
festes... . No per baixar nivells, no per condescendència sinó perquè és la seva 
escola i estem orgullosos dels infants que tenim, les seves famílies, la seva cultura, 
llengua, etc.  

Treballar amb famílies de classe treballadora, nouvingudes, etc. té unes 
determinades dificultats (les classes mitjanes i altes en tenen unes altres) 

Element clau: el que és normal per als/les mestres NO té perquè ser-ho per a TOTES 
les famílies. Com espero que es comportin? Què espero que facin i què no?... Ells/es 
NO són mestres; NO són de classe mitjana; sovint d’altres procedències, ètnies, 
països, ... amb la seva manera i forma.  

Jordi Collet  

Acabem, també, amb unes aportacions de Vicenç Arnaiz 

“Les escoles, les nostres escoletes, no són ja respostes només al dret a l’educació, 
són també territoris de protecció pels infants i famílies a qui se’ls estan negant tots 
els drets, inclòs el de ser vistos”.  

“Hem sabut construir una xarxa d’escoletes com escenaris des dón els infants 
explorin l’univers, ara també necessitam que les escoles i escoletes siguin jardins on 
les famílies trobin oxigen per afrontar l’adversitat i els infants retrobin el dret a mirar 
enfora i aprenguin a donar la mà a tots”. 
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1963 a 1966 Es convoquen les COORDINACIONS ESCOLARS promogudes per escoles de 
la burgesia com Talita i Costa Llobera que conviden a altres mestres per parlar de pràctica 
educativa 

1966 Primera escola d’estiu Rosa Sensat Escola catalana, activa recuperant referents de 
l’escola de la República. Amb contraposició en aquell moment a LAS ESCUELAS 
NACIONALES. 

1968 Neix, potenciada per Rosa Sensat, la Coordinació escolar la Cooperativa ABACUS 

1970 Coincidint amb el debat sobre la Llei General d’Educació (LEC) es va reivindicar 
l’ensenyament del català a l’escola, que la llei en principi contemplava però que no s’havia 
concretat en res. Aquella campanya va desplegar una gran mobilització de suport a la 
llengua i va comptar amb l’adhesió de més de 2000 entitats. Surt un moviment, Coordinació 
escolar, per tal de treballar en comú diferents escoles, i es dóna més importància al treball 
entre escoles que no amb mestres puntuals. I d’una forma més o menys clandestina es 
comencen a donar classes en català. Això si, a escoles privades. També s’editen nous 
materials i llibres de text  

1972 Es fan moltes vagues reclamant una escola Publica i de qualitat per a tots. Al mateix 
temps es va produir un fet de gran rellevància: Joaquin Arenas i M. Lluïsa Corominas van 
impulsar un pla experimental d’ensenyament del català a Santa Coloma de Gramenet. S’hi 
van incorporar 4.500 alumnes i va ser l’inici del model d’escola en català que després va 
portar el mateix Joaquin Arenas quan va ser cap del Servei de Ensenyament del català de la 
Generalitat. Al mateix temps es funda la FAPAC.  

1975 Rosa Sensat publica el Manifest per l’escola Pública. Va suposar un factor de 
modernització pedagògica i social molt important Persones, institucions i representants 
diversos del sector del catalanisme polític van confluir en la necessitat de refer l’escola, de 
fer escola catalana i de cercar un sistema educatiu més eficaç i provar nous mètodes. 
Aquest període és molt creatiu i innovador per part de la iniciativa privada i per l’impuls dels 
poders públics. 

Més o menys aquest any surt l’Escola Universitària de Formació del Professorat a Sant 
Cugat sota la direcció de La Universitat Autònoma de BCN dotada d’un professorat que 
provenia majoritàriament dels moviments de renovació, i que ha proporcionat a la professió, 
promocions senceres de mestres marcats per un nous temps. Succeïa també, com en tants 
d’altres àmbits de la vida del país, que a mesura que s’intuïa la fi del Franquisme i la 
transició a un sistema democràtic, augmentaven els posicionaments socials, entroncats amb 
la diversificació de visions polítiques  

1976 Jornades Catalanes de la Dona “Sense coeducació no hi ha educació” i lluites per la 
pau i contra les guerres. 

1977 Escoles en lluita a BCN A partir de les escoles Soller o Pegaso, la reivindicació d’un 
solar per construir escoles públiques posa en qüestió l’estructura corporativista i jeràrquica 
del sistema i avança durant un temps cap a formes d’autogestió comunitària.  

1978 Les escoles del CEPEC: s’havien fundat 80 escoles actives, s’havien mobilitzat 
recursos econòmics per sostenir-les i aquestes escoles havien arrelat en el seu entorn 
social. Però la contradicció entre la titularitat privada (amb pagament de quotes generalment 
elevades) i el principi democràtic de la igualtat d’oportunitats, només podia ser superada per 
un canvi de titularitat que passés de privada a pública. Va ser en aquelles escoles on es van 
poder construir equips i projectes educatius coherents, amb autonomia de recursos, al 
marge del monolitisme ideològic de l’escola estatal, propi del Franquisme, i l’adoctrinament 
generalitzat propi de l’escola religiosa.  

1979 Un altre moment important va ser la Llei de Normalització lingüística. Competències 
educatives de la Generalitat. Construcció de noves escoles públiques 
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1980 Vagues d’interins aconsegueixen una Convocatòria d’oposicions restringides. A 
conseqüència de la vaga hi ha  una convocatòria  d'unes 4.700 o 4.900 places d'oposicions 
"restringides" a la que ens presentem més de 5000 mestres interins i en la que van 
aconseguir entrar un gruix de gent molt jove,  

És l’època de les generacions "baby boom", d'expansió i creació d'escoles públiques. Es 
necessiten tants i tantes mestres que hi podem accedir llicenciats i llicenciades. 

És l’època de la immersió lingüística, els cursos de la Rosa Sensat. Veníem del Franquisme 
i volíem trencar tot allò que recordés l'escola franquista. Volíem transformar l'escola i el món. 

1981 S’inicia la coordinació de diferents Moviments de renovació de Catalunya que es 
legalitzarà com a Federació de MRPC l’any 1986 

1988 Vaga indefinida. Ja es parlava de l’entrada dels nens de 3 anys a l’escola. Aquest any 
hi va haver una vaga de dos dies setmanals  fixos e indefinida en el temps, amb processos 
totalment assemblearis cada dia. Una Assemblea amb propostes per les Assemblees de 
Zona, amb sales plenes de gom a gom on es discutia de tot. Això va suposar un gran 
descompte de les nomines, i tot i que vàrem guanyar moltes coses a llarg plaç , no va 
suposar cap guany econòmic Van convocar-se manifestacions multitudinàries i aquest 
període també coincideix amb dues vagues generals. 

Continuem lluitant contra la "carrera docent" que consideràvem que era una mena de 
jerarquització, vagues i manifestacions amb pancartes molt multitudinàries.  

Com a contrapartida se'ns reconeix l’antiguitat i els estadis docents (sexennis) 

De totes maneres les reivindicacions i manifestacions que s’han fet des de l’escola pública 
han estat sempre demandes per guanyar qualitat en l’escola. Per tant sempre s’ha volgut 
implicar a la Comunitat educativa ,sobretot als pares, en les reivindicacions i en alguna 
millora salarial 

Amb el restabliment de la democràcia, igual que passa amb la societat, s’entra en un 
període com d’acomodació. Els Sindicats no acaben de trobar el seu paper i ja no són motor 
de les reivindicacions dels mestres. I poc a poc, es fa difícil saber com es va acceptar una 
burocratització de l’escola que penso que ens ha fet ser menys reivindicatius i creatius. 

L’altre dia quan preparàvem aquest document parlàvem amb els companys que ara ens hem 
jubilat i ens plantejàvem que no se si hauríem d’acceptar tota aquesta paperassa que ofega 
la vida de moltes escoles.  

Preparant la xerrada m’he trobat amb un llibre de l’Ernest Maragall que descriu la seva 
entrada a la Generalitat com a Conseller d’educació i que m’ha deixat perplexa al llegir el 
següent:“ L’any 2000 a Sitges pel PSC una de les fites més importants d’aquest congres ha 
estat trencar el motllo del discurs tradicional de l’esquerra i acceptar d’una vegada per totes 
les escoles concertades com a part indestriable del sistema educatiu català” I continua dient 
“ Vam guanyar el discurs polític de la societat mentre perdíem per golejada el sector docent” 
Mira que bé, per això avui encara ens hem de trobar en aquestes jornades defensant 
l’Escola Pública de qualitat  

El mestre ha de fer política?  

Si una de les feines de l’escola, sobretot en temps de canvis ,ha de ser educar per fer 
ciutadans i ciutadanes millors, el que ens ha de preocupar és:  Quines són les opinions que 
donem? Per què les donem? A favor o en contra de què les donem? Per tant: NO POT 
HAVER-HI EDUCACIÒ SENSE OPINIÓ.  

L’educació orientada cap a la transformació democràtica haurà d’estar sempre atenta a les 
necessitats i mancances democràtiques del propi entorn, i hauria de respondre amb noves 
idees i noves actituds. Això no s’aprèn als llibres, de fet les coses més importants de la vida 
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s’aprenen per osmosi, per contacte, per vivència, per experiències. I l’escola és el lloc ideal 
per viure-les. 

Educar vol dir optar, tenir clar a favor de que s’educa i contra què. El professorat  hauria de 
tenir clar que no són només uns professionals de l’ensenyament en sentit estricte, sinó 
també uns ciutadans compromesos per la millora de la societat, la correcció de les 
injustícies, la lluita contra la pobresa i l’exclusió. 

Els i les mestres haurien d’entendre que el nostre ofici es tan important perquè te una 
dimensió ciutadana i humanitzadora. Primer de tot ens ho hem de creure nosaltres que som 
importants. Segurament un dels problemes que tenim ara és la manca de reconeixement 
social que té la nostra professió. Ho veus en els mitjans de comunicació quan es parla de 
temes que tenen a veure amb l’educació qui, en parla són de tot menys mestres: pedagogs, 
tertulians polítics, psicòlegs, però els mestres sempre estan absents. Som el blanc del fracàs 
escolar. Tothom es creu amb suficiència per dir-nos que ho fem malament. 

Però cal que ens ho creiem nosaltres perquè està en les nostres mans defensar un bé tan 
preuat com és l’educació de qualitat per a tots. Així que no sé si aquest relat de la història 
ens pot donar ànims per continuar la lluita, però el que està clar és que si no ho fem 
nosaltres no ho farà ningú. I és que és tan important l’educació que tothom i vol ficar mà 
interessadament.  

Segurament el fet d’estar avui aquí ja demostra l’interès que teniu en això però cal armar-
nos per engrescar i il·lusionar als nostres companys i a tota la comunitat educativa que 
tenim al nostre abast.  

Moltes gràcies. 
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Temps lectiu, temps formatiu i temps avaluatiu 

Tota aquesta burocràcia també afecta molt en com dediquem el temps lectiu i el no lectiu. El 
passat 25 de gener es va signar un acord entre el Govern de la Generalitat i els principals 
sindicats. Entre els compromisos del Departament d’Ensenyament hi ha la reducció d’una 
hora lectiva per al professorat. També el compromís d’una segona hora lectiva menys pel 
2018-19. 

És molt important reivindicar la part més qualitativa i no quantitativa d’aquesta mesura. Tenir 
una hora menys de classe a la setmana no és sinònim de treballar menys sinó de distribuir 
les hores en benefici de la qualitat. 

Aquesta hora lectiva de menys suposarà que hi hagi contractació de més personal docent i, 
per tant, ampliarem els membres dels nostres claustres. Això afavorirà sobretot a l’atenció a 
l’alumnat i l’atenció a la diversitat. Actualment el reforç, desdoblament, aula d’acollida o 
educació especial és els primer que es deixa de fer a l’escola quan hi ha alguna persona 
malalta.  

Que tinguem una hora lectiva menys vol dir que tindrem una hora exclusiva més. Per 
entendre la necessitat i els beneficis d’aquestes hores cal saber què estem fent en cada una 
d’elles. Ara mateix tenim 5 hores d’exclusiva a infantil i primària i 7 a secundària. A primària, 
que és la meva especialitat i de la qual us puc parlar amb molt més coneixement, tenim: 

- 1 hora de cicle: ens reunim els mestres que treballem en un mateix cicle (inicial, 
mitjà o superior) i treballem els aspectes més organitzatius de l’escola. Tot i que és 
un bon repartiment de grups entre el claustre, té algunes mancances. Els mestres 
especialistes no només tenim alumnes d’un cicle sinó dels tres cicles de primària a la 
vegada i, per tant, no és un moment per parlar, dialogar, reflexionar o prendre acords 
sobre allò que afecta a l’alumnat perquè no podem estar totes les persones que 
estem en un sol grup a la vegada.  

- 1 hora d’atenció a les famílies: és aquell moment en què atenem les famílies. La 
informació i coresponsabilitat família/escola és un element molt important al llarg de 
tot el curs.  

- 1 hora de comissions: a la majoria d’escoles hi ha treball per comissions. És un 
repartiment de professorat que es dedica a desenvolupar tasques més concretes 
com desenvolupar la línia d’escola pel que fa a les matemàtiques, les celebracions 
escolars, l’actualització i reparació d’equips informàtics, posada en dia de la pàgina 
web, etc.  

- 1 hora de formació: com que el Departament ha retallat de manera dràstica la 
formació, el que es fa és que les escoles escollim algun tema d’interès general o 
subjecte de millora del centre. Dues persones del claustre es formen, o bé dominen 
algun tema en especial, i fan formació a la resta de mestres. 

- 1 hora de nivell: és quan es programen les activitats de classe conjuntament els 
mestres/tutors que estan en un mateix curs.  

- 1 hora de claustre: reunions generals de tot l’equip. Els ordres del dia poden ser 
molt variats però es tracten els temes que afecten a tot el conjunt de l’escola. 

Aquesta repartició és bastant general tot i que depèn de l’organització de cada centre. 
Poden ser reparticions diferents però, com a mínim, hi ha aquestes. Si sumeu veureu que hi 
ha, com a mínim, sis tipus d’exclusives diferents. Això vol dir que hi ha reunions que no es 
poden fer setmanalment i s’han d’anar alternant, dies que cal anul·lar les entrevistes amb 
famílies, etc.  

En aquestes hores, potser dóna una mica de temps de treballar en equip i pensant en 
l’alumnat els dies que es fa cicle, però és un temps del tot insuficient. Quan teníem més 
hores exclusives hi havia una gran tasca de debat, de reflexió, d’autocrítica, de 
millora... Abans parlàvem de tots i cada un dels alumnes repetidament al llarg del trimestre. 
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És important prendre acords en comú quan es tracta d’alumnes amb NEE per actuar tothom 
a la una, per fer una feina cohesionada i d’èxit. És important saber si algun alumne ha estat 
malalt, si hem de tenir alguna atenció especial, si cal que augmentem el reforçament positiu 
perquè una alumna ha tingut una germana i pateix una regressió, si hi ha pares que se 
separen i afecten a l’infant. És important saber què és una hipoglucèmia i cada quan s’ha de 
punxar una alumna diabètica, quina és la dosi d’insulina, si l’endocrinòloga ha canviat les 
pautes... 

Quan hi ha alumnes amb alguna problemàtica de conducta és important que marquem 
conjuntament l’estratègia a seguir, els objectius a prioritzar, quines accions tenen 
conseqüència i quines podem tolerar... És important pel bé de l’alumnat que tinguem l’espai i 
el temps per a parlar d’ells.  

De vegades hi ha algun alumne especialment sensible per algun motiu, té uns dies 
dolents i es mostra neguitós i presenta conductes disruptives. Un dia en concret comencen a 
les 9 amb música i un nen rep la primera alerta, després fan llengua i la tutora el treu de 
classe i parla amb ell per cridar-li l’atenció. Quan ve la d’anglès li regala una bronca i per 
acabar a la tarda fan educació física i la mestra el torna a renyar. Aquell dia haurem fet de 
tot menys educar.  

Per l’alumnat sense dificultats també és necessari reservar un espai. Cal valorar 
globalment els avenços, cal que aprenguem a identificar les capacitats i les intel·ligències 
múltiples de tots i cadascun per fer una feina més personalitzada.  

Una de les reflexions més global en els claustres és que no tenim temps per a parlar dels 
nens i les nenes. La pèrdua d’hores lectives ha suposat que la transmissió de la informació 
depèn de la bona voluntat del professorat, d’aprofitar converses pels passadissos, allargant 
l’horari laboral, etc. L’augment de les hores lectives va suposar un greu atac a la qualitat de 
la tasca docent. Rigau i a Wert va fer que es deixés de parlar dels alumnes. Han 
convertit les escoles en un lloc on tractar expedients acadèmics i resultats. 

El reflex més important d’aquest greuge és a les avaluacions. Es fan una vegada al 
trimestre i, malauradament, les frases més repetides en aquestes sessions són: “això no ho 
sabia, no en tenia ni idea”... És molt greu que els mestres haguem deixat de parlar i ens 
hagin conduït a destinar les nostres hores de treball personal a la més absoluta soledat. No 
és just per l’alumnat que els mestres ens sentim permanent desinformats del nostre propi dia 
a dia, no s’ho mereixen. 

El govern ens obliga a tractar l’alumnat com a objecte que ha de ser capaç de respondre a la 
perfecció les preguntes que, des d’una determinada ideologia empresarial, ha de poder 
fabricar a les escoles els millors empresaris (tractem l’alumne com a objecte per llei). Per 
això,  i des d’una perspectiva neoliberal, els de dalt entenen que la millor manera és 
desenvolupar la pedagogia a partir d’informació extreta a partir de graelles d’excel 
sense pensar que no treballem amb productes sinó amb persones humanes, que 
canvien a cada moment i que no depèn el seu aprenentatge només d’un objectiu redactat a 
un currículum sinó que respon a un estat emocional, a unes capacitats diferents a les dels 
altres, a motivacions pròpies... Si és que això que cada nen és un món és fals. Cada nen 
són mil mons.   

A les escoles ja no parlem d’aquelles nenes que els ve la regla per primera vegada —un fet 
que als mestres homes ens inquieta per ignorància sobre com les podem ajudar—, no tenim 
temps per determinar mesures per eradicar la LGTBI+fòbia i el bullying que des de ben 
petits ja pateixen alguns i algunes, no tenim temps de comparar amb els altres mestres el 
desenvolupament en cada àrea i que són moments vitals per detectem quines de les 8 àrees 
de les intel·ligències múltiples tenen més desenvolupades, les seves motivacions i, per tant, 
no els podem ajudar des de l’atenció a la diversitat. L’educació sexual està deixada, mai 
millor dit, de la mà de Déu. El concepte d’alumne com a persona ha desaparegut del 
currículum. Molt trist tot plegat.
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Universitat Autònoma, en formació inicial 
Ens cal fer pressió a la formació inicial. No hi ha prou hores de pràctiques. S’està lluitant per 
a que hi hagi més hores de pràctiques, però costa. La primària i la infantil encara són una 
mica millor que el cas de la secundària. El professorat de la universitat també treballa en 
unes condicions laborals molt dures, un 80% dels contractats no fan ni una tercera part de la 
jornada. 

Professora de secundària  
El Màster va ser un any perdut, perquè no m’han deixat reflexionar de la manera que ells 
mateixos voldrien que els seus alumnes fessin. Ens van intentar adoctrinar en la 
metodologia de projectes, però no ens van ensenyar res més. Mentre treballa, no aplica res 
del que va aprendre.  

Mestre 

La formació inicial és un tema clau, però molt complicat. Ningú no contempla d’integrar el 
sistema, per exemple. Es podria aprofitar les persones que tenen més experiència amb els 
que comencen.  

Llegint les ponències d’Ara és demà, veiem que hi ha una frase que els docents han de 
comprendre que les obligacions professionals passen per sobre de les seves condicions 
laborals. Tot el sistema va en funció del tipus de societat que estem construint.  No es pot 
utilitzar la vocació com a excusa per matxacar i crear un model social que ho trencarà tot. 
Les persones necessitem uns mínims, una garantia, i la base és la confiança que puguem 
tenir els uns en els altres i en l’administració. Hem d’integrar els drets laborals en el nostre 
discurs.  

Professor i delegat d’USTEC 
El CEC ara està debatent algunes qüestions que també estan sorgint aquí, amb un estil que 
molts pocs d’aquí la defensaríem. Hem de fer força per expressar la nostra veu, i dir que hi 
ha coses que no hi creiem.  

Mestra jubilada 
Rella  

Es reivindica a nivell d’universitats, la coordinació entre mestres i universitats, per a que 
sigui efectiva la formació inicial. Ja s’està treballant en aquesta línia, però cal avançar 
encara molt. Per exemple, els professors d’universitat haurien de ser persones que faci poc 
temps que fan feina a l’aula. 

Professora de secundària 
Treballant a secundària es veu la falta de temps que hi ha en el dia a dia per reflexionar. Els 
profes d’ESO no haurien de tutoritzar estudiants de Pràcticum sense cobrar, donat que no 
és una qüestió trivial. Pel que fa als canvis als instituts, és fàcil fer-los de nous amb noves 
metodologies, però no és tan fàcil quan tens un institut que no funciona. Hi ha un risc. 
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Mare 
(Poble Nou) 

Ens hem trobat que cara a les famílies s’està creant la idea que hi ha unes escoles noves i 
unes altres de tradicionals. Hi ha molts grisos, no és una qüestió de blancs i negres. Les 
famílies també van com a manats: l’escola nova és aquella, em tocarà anar a l’escola que no 
vol ningú. Però això fa mal, és injust per alguns projectes educatius. 

Mare 

Donar les gràcies, li agrada escoltar el compromís i la il·lusió que li poseu a la vostra feina. 
Ens parla d’una foto del CEC, una tribuna amb cinc persones que superaven els 50 anys, on 
4 duien corbata. És això la representació del que volem per l’escola pública? Sovint no tenim 
temps d’escoltar-nos i contrarestar els discursos mediàtics, ens cal trobar espais; això que 
aquí es diu ha de traspassar, perquè sinó la imatge de la nostra professió que es va donant 
a la premsa és la que obeeix uns interessos determinats. A vegades, quan les famílies 
pregunten per les condicions, els mestres són tímids. 

Educador de Bressol 
Molt preocupat per la incorporació de nen de 2 anys al parvulari, la proposta del CEC. Una 
altra, la reivindicació que en la formació inicial dels mestres s’inclogui el 0-3, perquè si no, no 
hi és mai.  

Pedagoga, educadora de migdia  
Troba a faltar el nostre paper arreu, en el Debat, en la llei, en... A nivell social, hi ha molta 
feina per fer. L’estona de migdia és molt important i cal que es reivindiqui així. Ràtios de 1/17 
o de 1/25, fins i tot de 1/50, amb educadors poc qualificats. Cal reivindicar que el temps de 
lleure és una oportunitat d’educació molt potent. 

Pare de secundària 
El batxillerat, hi ha molta feina a fer aquí. La Selectivitat actua cap avall i converteix l’etapa 
en unes oposicions. Els profes han de negar-se a enfocar l’etapa cap a aquesta prova. Es 
pot incidir en la formació de professorat, i poden crear-se instituts nous, però la 
transformació es farà en els centres que existeixen i amb el professorat que existeix; si no, 
no ens en sortirem. Un altre repte que tenim tots és com els estudiants juguen un paper en 
aquí. Haurien de tenir un paper en el codisseny de les intervencions. Els estudiants detecten 
coses i no tenim canals per a recollir-los. Hem de crear metodologies per això, com passa 
en altres àmbits, on els beneficiaris poden participar activament. No tots els centres són 
iguals, si entenem el moviment de transformació en allò global, hem de tenir present que no 
tots aniran de la mateixa manera cap al canvi. Hi ha centres que tenen més resistències i 
d’altres que menys.  

Mestre 
Hi ha temes en aquest debat que sabem que no han sorgit, esperem que pugui tenir 
continuïtat. Ens cal que hi hagi ponts entre les famílies, els centres, i hem de fer esforços per 
a superar els recels. Tenim una visió molt gremial, i necessitem tornar a obrir els espais. 
També hem de trencar amb la dicotomia de “conservador-hippie”, ens cal avançar des de la 
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comunitat, de manera inclusiva, amb espais unitaris, que propiciïn el diàleg. Quan hi ha 
hagut canvis reals és quan hi ha una calçotada conjunta amb alumnes, profes i famílies.  

Educadora de bressol 
Poc representants dins de la comunitat educativa. Som un grup molt mogut, malgrat tenir 
poca presència a nivell social. Reivindicar una vegada més que el 0-3 hi és. En aquesta 
etapa ja es treballa des de la comunitat, amb l’infant al centre, educant les emocions. Amb 
un personal extern. 

Els mestres petem i els infants ho pateixen. Aquí englobem temps, formació, condicions 
laborals, etc. Qui model d’escola volem, si els mestres petem? Perquè petem físicament, 
psicològicament, etc.  

Professor de secundària 
Necessitat de referents de lluita. Nens i nenes que no viuen models de lluita. Quines 
prioritats tenim? Jo vaig anar a una escola de parets blanques i em considero una persona 
crítica que sap pensar. Potser és més important ser un profe referent de lluita més que no un 
profe molt centrat en la metodologia. 

Mestre jubilat 
Diu que la intervenció de la Maria Antònia ens ha deixat una mica de sentiment d’optimisme, 
perquè les de l’Àlex, tot i que té raó, és una mica massa dur. Les condicions laborals no és 
només el tema retributiu per al professorat, és temps, és formació.  

El relat de la pobresa: Ens aquests moments que hi ha una recuperació econòmica que 
afecta només a les grans empreses, els treballadors continuem sotmesos a les mateixes 
condicions de crisi. 175 països han signat l’any 1995, en la OMC, que l’educació des del 0-3 
fins a la universitat era una mercaderia. Posem al lliure mercat el que és l’educació. La 
situació on som ara és fruit d’això.  

Reivindicar que docents i treballadors, i famílies, Són el principal tresor de l’escola pública, 
que fan que estigui en un lloc molt més digne del que podria estar. 

Mestra 

Per fer comunitat necessitem una quantitat de temps, per parlar amb les famílies, però 
també per moltes altres coses. Si no fem sentir a la gent que treballem les dificultats reals 
amb les que treballem. Les condicions de fora són les que són, però si nosaltres les volem 
canviar, o escalem les prioritats, també podem canviar coses. És important no caure en les 
dinàmiques de no veure les opcions que tenim, les alternatives reals. 

Gent amb consciència política abans tenien un camp de batalla en l’escola. Ara, gent que vol 
canviar la societat no té en compte l’escola.  

La política: un govern catalanista d’esquerres ens va defraudar a tots. Però hem de tenir en 
compte que això ha sigut un període curt: arribar a governar no vol dir tenir el poder.  

Mestra 
Pot haver una formació des de iguals, de dues persones de centre que expliquen a les 
altres, que es faci de manera totalment vertical. Cal apostar per fer comunitat, per una 
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formació que representi aprendre entre tots, incloent també els pares i mares i la resta de 
treballadors de l’escola. Abans, quan a l’escola es convocava una vaga, es feia amb l’acord 
previ de docents i famílies. Desobeir sí, però com? De manera tan vertical com està tot ara, 
és difícil. A les teves classes o els teus espais sí que pots, però amb això no n’hi ha prou. El 
sistema és el sistema, i és difícil saber com sacsejar-lo. Les eines que tenim en aquests 
moments són insuficients.  

Fa temps que ens debatem entre l’adaptació i la transformació. L’adaptació és un fenomen 
individualista, i representarà la nostra desmembració. Les direccions són claus, però també 
el decret de plantilles i el d’autonomia de centres són importants. La direcció és la peça clau, 
la baula que ho organitza tot, per tant, ha de ser obedient, ha d’estar molt ocupada, ha de 
ser una aliada. Tota la societat hauria de funcionar democràticament. El que passa a 
l’empresa privada també ens hauria de preocupar. Famílies, i molts treballadors de l’escola, 
treballen en una empresa privada.La formació professional, destinatària de la majoria de la 
població, també l’hem de cuidar, l’estan privatitzant. Educació democràtica per una societat 
democràtica.  

Professor de secundària 
Com s’organitzaven els mestres abans? Deies que les mestres tenien la preocupació per la 
RP però també per la lluita. Avui en dia veiem que la lluita per la RP ocupa molt temps per 
als mestres, però no per defensar els nostres drets. Com ho podem fer? Com fer el relleu 
generacional de mestres que lluiten per l’educació pública? 

Mestra jubilada 
Moviments o l’activisme sorgeix en moments concrets, on la societat es planteja un canvi, 
per això ara estic esperançada. En general, la societat ha donat l’esquena als mestres, 
estan desapareguts del paper social. Ens hem de creure que som importants. Ens hem de 
creure que hem de parlar, hem de desobeir, encara que tingui un cost. No podem mantenir 
coses que no ens agraden, que afecten la nostra vida i el nostre futur. L’escola pot tenir la 
major força que hi ha. Tenim una força que no ens creiem. 

Educador de bressol 

la pobresa és un tema delicat, incòmode. S’ha de treballar des de la comunitat. La comunitat 
serveix per recolzar. Poc a poc s’està introduint la no penalització de la infància. Ha canviat 
la societat però l’exposició a la lluita és la mateixa. Hem de tenir identificat l’enemic real, que 
és la comoditat.  

Mestre 

És més còmode estar bé amb la direcció, això és el que proposa la LEC i el CEC. El docent 
no és tan lliure per fer un equip que pugui treballar en un projecte determinat. Amb una 
tercera part de la plantilla en condicions d’interinatge, l’experiència que té un mestre en un 
centre, és el que li dona valor. Lectura de l’ordre del dia d’un claustre. Dues hores i mitja de 
claustre en que són tot informacions, una rere una altra. No hi ha possibilitat d’intervenir. Un 
equip directiu totalitari, però també molts professors que són incapaços de fer un acte de 
valentia i dir que jo opino diferent. Ens cal deixar l’estereotip de l’esquerra i la dreta, és una 
situació conjuntural mundial.  
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Educadora de bressol 
A la bressol, on tenim una organització diferent. Tota la comunitat hauria d’estar implicada. 
Hi ha un desgast terrible, per les condicions laborals però també per les situacions de les 
famílies. Intentem procurar pels infants però la situació és massa dura., amb unes famílies 
vulnerables que tenen dificultats per atendre les necessitats bàsiques i uns infants clarament 
desprotegits. 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Necessitat d’acabar amb un to positiu. A Catalunya estan passant coses que no passen 
arreu més, molts espais de conversa i debat. Hem de fer bé la nostra feina, sent persones i 
professors crítics i reflexius. No podem justificar les males praxis en base a les condicions. 
Els nostres alumnes no ho mereixen. Hem de lluitar per les condicions dignes però si no es 
donen, per diferents motius, no podem emprar-les per a justificar que no fem bé la nostra 
feina.  

Mestra i directora d’escola 
Com a directora, em provoca unes contradiccions enormes, i hi he de conviure. La primera, 
el companys de treball. Volem un model d’escola, i no vull tenir el poder per fer fora algú de 
l’escola, però hi ha d’haver un sistema de cribatge, perquè tenim a les nostres mans una 
matèria prima molt sensible. És un error que aquesta responsabilitat caigui en mans de la 
direcció. Molts companys que no assumeixen responsabilitat de tenir el càrrec. No deixem 
en mans els equips directius de persones que no tenen sentit crític. 

Mestre 

no hem de barrejar coses. No podem delegar que les propostes de continuïtat vagin a la 
bona voluntat d’un director o directora. Individualment no podem assumir una desobediència 
davant d’un ED, perquè ens hi juguem massa. Ens obliguen a fer malament la nostra feina. 
Si no faig la burocràcia i parlo dels alumnes, jo sol, la meva feina queda en risc. Uns mestres 
mesells no són la excusa, però són la clau de moltes coses. Hem d’assumir el preu a pagar 
per desobeir col·lectivament, no individualment. 

Professora de secundària 
Assumir responsabilitats. Els que som funcionaris hauríem de deixar de tragar. Traguem per 
mandra i per falta d’esperit crític. Encara hi ha ED que tenen ganes de treballar, i que si el 
claustre apreten, podran fer moltes coses. Estem vivint la mercantilització dels drets socials, 
precarització laboral, hegemonia que ens apropa al neoliberalisme. Individualisme, 
competitivitat. Optimisme de la voluntat (Gramsci). Hi ha sortides. Hem d’enfortir, hem de fer 
espais autònoms d’organització. Buscar col·legues que lluiten als centres. La propaganda, 
pels fets.  Aquells que ens ho creiem, ens cal continuar amb el testimoni. Enfortir les 
estructures d’organització i de lluita, que són segurament imperfectes, però que fan feina. 
Necessitem una voluntat, creure que tenim coses a fer. 
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Mare 

Ens cal dignificar la política. No pensar que el CEC és pedagogia i això d’avui és política, és 
confondre coses. La política no es pot invisibilitzar. Com és que els representants d’algunes 
institucions que estan aquí i allà no han demanat que allà es parli també dels mateixos 
temes que aquí? Hem de fer política quan anem al supermercat, quan anem a comprar, 
arreu. 
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o Es passa de la reproducció social de les diferències a la potencialització 
d’aquestes: escoles google, homeschooling i escoles penitenciàries (The 
Wire) 

o Reconversió dels debats educatius: de les finalitats i mitjans a les 
metodologies (EN21) (Ara és Demà) 

o Deslegitimació dels sistemes públics 
o La comercialització i l’aparició de les bombolles educatives 

Les resistències 

- Retorn del debat educatiu a l’espai públic 
- Refer el diagnòstic sobre la situació educativa. Reapropiació del sistema educatiu per 

part de la societat. 
- Elaborar alternatives d’acord amb valors antineoliberals (LEC) 
- Unitat de la comunitat educativa per a fase d’empoderament des de la base. Expulsió 

dels mercaders. 

Reformes educatives a escala planetària 

En primer lloc, voldria agrair la invitació en debats tan imprescindibles com els d’avui 
organitzats. Penso que unes jornades com aquestes responen a una constatació 
contradictòria; una de positiva i una de negativa alhora. Positiva, perquè és mostra que la 
Comunitat Educativa és ben viva i sembla despertar d’una llarga letargia propiciada per la 
submissió de l’educació a la política. I és negativa, perquè també és símptoma que alguna 
cosa està anant malament. 

Si preguntem a qualsevol actor que participa en la representació teatral quotidiana que és 
l’escola; això és, alumnes, pares, mares, mestres, inspectors, personal d’adminstració i 
serveis, acadèmics, polítics,... expressaran certa preocupació per l’evolució de l’educació en 
molts sentits. També molts detectaran que un dels problemes té a veure amb l’absència d’un 
marc normatiu mínimament estable. És més, detectaríem un corrent de reformes que, de la 
mateixa manera que succeeix amb altres sectors essencials de la societat, semblen haver 
estat fetes amb l’ànim de deteriorar-la.  En certa mesura, si existeix un mínim consens entre 
la pluralitat d’interessos i orientacions polítiques, és que l’escola té problemes, i que 
l’evolució dels darrers anys només fa que empitjorar-los. 

Ara bé, un dels problemes que tenim al nostre país en general, i la nostra educació en 
particular, és la nostra proverbial tendència a mirar-nos al melic. Preocupacions i angoixes 
semblants estan esdevenint a diversos països. I reformes polèmiques i estèrils també 
marquen les agendes polítiques de països com França, Portugal, Anglaterra i Gal·les, 
Suècia o Itàlia. 

Precisament a Itàlia, Silvio Berlusconi, home capaç de fer grolleries sublims, a l’hora de 
defensar la darrera reforma educativa, i en un atac de sinceritat, va sintetitzar el que havien 
de ser les línies polítiques que havien de transformar el sistema educatiu italià en la línia 
d’eficàcia empresarial que tant d’entusiasme causa entre els seus afins. Deia que, l’educació 
italiana havia de fonamentar-se en les tres “I”: “Inglese, Informatica e Impresa”, o en altres 
termes, calia redefinir la seva orientació per adquirir competències tecnològiques, fer servir 
l’anglès com a llengua vehicular, i fer servir el sistema educatiu per a aquesta tendència 
cada vegada més gran, de fer “enaltiment del capitalisme”, que és la finalitat que 
persegueixen arreu noves assignatures i continguts com “emprenedoria”. En certa mesura, 
les tres “I” italianes, serveixen per resumir les prioritats de les polítiques educatives dels 
propers anys. 

Més enllà de simplificacions més o menys brillants, el cert és que els sistemes educatius 
occidentals estan passant per una fase d’homogeneïtzació. Cada vegada les reformes 
educatives s’hi assemblen més les unes de les altres.  
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I aquestes passen per elements com l’estandardització especialment a partir de processos 
d’avaluació cada vegada més homogenis i quantitatius, amb la voluntat de reduir la 
complexitat del fet educatiu a estadístiques i la gestió de dades al més pur estil big data, (i 
aquí els informes PISA tenen una importància cabdal), a fer auditories pròpies del món 
empresarial per puntuar escoles i instituts, a aplicar processos industrials i empresarials en 
una feina, la docència, de caràcter essencialment artesanal.  

També trobem la substitució de continguts convencionals, tradicionalment assumits com a 
aquell conjunt de sabers que ha de conèixer la ciutadania per competències bàsiques. 
Aquestes són definides per Nico Hirtt com a una simplificació de coneixements i 
l’aprenentatge d’habilitats per tal d’adaptar-se al canviant món laboral. Amb certa ironia, el 
filòleg Jaume Aulet, les ha traduït com “allò bàsic per competir”, és a dir, que el canvi de 
continguts per competències busca substituir l’escola, d’espai d’aprenentatge, a espai 
d’ensinistrament.  

Molt lligat a això, i com ja denuncia la filòsofa Martha Nussbaum, un altre dels pilars de les 
reformes consisteix a bandejar les humanitats. Aquells coneixements que servien per 
comprendre el món (i que Marx advertia que era condició necessària per transformar-lo) ara 
passen a ésser reservats per a l’elit. Perquè, efectivament, als grans centres acadèmics 
reservats per als alumnes destinats a remenar les cireres globals (Oxford, Eton, Cambridge, 
les universitats de la Ivy League, l’ENA francesa, el col·legi del Pilar de Madrid, Virtèlia a 
Barcelona) potencien als seus currículums la filosofia o la literatura. Fins i tot a les 
acadèmies militars de West Point o Sandhurst recomanen als seus futurs oficials a graduar-
se en alguna branca de les humanitats. Amb les humanitats és possible adquirir les habilitats 
per pensar i manar. Amb les competències bàsiques, destinades per als estrats inferiors, 
s’adquireixen les capacitats imprescindibles per treballar i obeir, sens tenir recursos per 
qüestionar ordres. 

Un altre dels fets que acompanyen les reformes són els processos de privatització, que 
poden ser endògens (amb serveis, menjadors, formació permanent, personal educatiu,...) 
que passen a ser gestionats per empreses, sovint molt vinculades al poder polític; o també 
exògens, és a dir, que directament les escoles passen a ésser gestionades per empreses. 
Això ja ha passat a Anglaterra, Estats Units, Xile o Suècia, per posar un exemple. I de fet, 
d’exemples curiosos en trobem. A Xile es van privatitzar gràcies al cop d’estat de Pinochet el 
1973; a Nova Orleans es va fer servir la destrucció ocasionada per l’huracà Katrina per 
eliminar pràcticament la xarxa pública i passar les competències educatives a diverses 
“charter schools” i impulsar els “vouchers” o “xecs educatius” per tal que les famílies 
busquessin escoles privades. A Anglaterra, les reformes a l’època de Tony Blair van 
permetre tancar aquells centres amb mals resultats i passar la seva gestió a empreses com 
Ferrovial, encara que un gruix important, van ser adjudicades a diverses empreses com 
SERCO especialitzades en defensa o, molt metafòricament, gestió de centres penitenciaris 
o d’internament d’estrangers. 

Hi ha altres països, com és el cas de Catalunya, que potser resultarà més difícil que passin 
coses com aquestes, perquè ja disposen de sistemes duals, és a dir, amb una forta 
presència de centres de gestió privada, majoritàriament a càrrec d’ordes religiosos, que 
reben un generós finançament públic. De fet, allà on hi ha presència d’una xarxa concertada, 
coincideix amb una forta dualització educativa; escoles de rics i de pobres; sistemes 
fonamentats en competència deslleial, fet que acompanya processos de dualització social i 
societats internament trencades i descohesionades. 

Finalment, i aquí entraríem directament en el “cui prodest”, assistim a una abducció dels 
sistemes educatius per part del món empresarial. Els diversos lobbies empresarials fa 
dècades que tracten d’intervenir en la política educativa amb la intenció de posar escoles i 
instituts als serveis de les empreses. Els laboratoris d’idees de la patronal, com pot ser la 
Fundació Catalunya Oberta o l’EduCaixa estan obsessionats a arrabassar a l’estat el control 



 
 
 
BLOC 3 /// PRIVATITZACIÓ I MERCANTILITZACIÓ: L’EDUCACIÓ I LES ESCOLES COM A BÉNS DE MERCAT ∙ L’OCDE 
i les estratègies internacionals de mercantilització educativa (Xavier Díaz) 

 
 

91  Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana, 25 de març de 2017 ∙ debateducaciopublica.cat 

 

de l’escola per tal que aquesta formi treballadors sol·lícits, i evitin que a les aules, els 
docents formin ciutadans crítics. 

Tot això s’acompanya d’una veritable involució del món universitari. Les reformes han 
començat per la part alta de l’educació, en el sentit que han adquirit i imitat les fórmules dels 
sistemes universitaris globalitzats dels Estats Units. El Pla Bolonya (2009) ha estat el punt 
d’inflexió en què, d’acord amb les directrius de l’empresariat global ha subvertit les formes i 
els objectius de les universitats. De formar elits, a esdevenir negoci; d’esdevenir pilar de la 
cultura, a vendre fum a crèdit, al més pur estil de l’economia financera. Anem a concretar. 
Tots els estats europeus van adaptar els seus sistemes universitaris tret de tres: Regne Unit, 
Irlanda i Malta. Per què? Perquè tots eren ja Bolonya; amb el seu sistema de crèdits, les 
possibilitats de comercialització de serveis, la seva conversió d’autonomia universitària en 
un format empresarial, en la seva submissió als interessos econòmics, en la seva erosió, 
fins al final, de les seves antigues pràctiques democràtiques i la imposició d’una fórmula de 
gestió pròpia d’una Societat Anònima. 

També, i tenint en compte que un títol universitari continua esdevenint una aposta per 
competir en millors condicions a la recerca de major estatus econòmic i professional, i per la 
seva condició d’ascensor social, és lògic que la principal reforma universitària hagi consistit 
en un encariment de les taxes. Això respon a dos objectius. El primer, serrar el cable de 
l’ascensor, evitar que persones d’estrats modestos puguin pujar i blindar la posició dels que 
ja ocupen els pisos superiors, en un moment en què les classes mitjanes pateixen un risc 
seriós d’esfondrament. El segon, i d’acord amb el que ja està passant als Estats Units, a 
Llatinoamèrica, al Regne Unit (i aquí comença a succeir discretament) per alimentar la 
nova bombolla: la bombolla educativa. Milions de famílies i estudiants s’estan endeutant 
per exercir el dret a estudiar i a formar-se. Els bancs veuen en aquesta necessitat bàsica 
una fórmula de negoci a la qual no hi volen renunciar. La majoria de nord-americans de 
classe mitjana que tenen un grau universitari, continuen pagant un deute inflat de manera 
artificial. Una anècdota molt significativa és que el propi president Obama no va acabar de 
pagar-lo fins que portava uns anys a la Casa Blanca. 

El paper dels organismes financers i les estratègies educatives globals 

Com dèiem, nosaltres percebem localment allò que és un fenomen global. Al darrere de 
bona part de les reformes educatives sincronitzades trobem l’OCDE. Aquest organisme 
internacional de caràcter mixt entre les Nacions Unides i un club de països rics, havia estat 
en els seus orígens una entitat que sorgia dels acords de Bretton Woods el 1944, i sota la 
forma d’Organització per a la Cooperació Econòmica Europea fou encarregada de gestionar 
el Pla Marshall de reconstrucció del continent després de la Segona Guerra Mundial. A partir 
de 1961 prengué la seva denominació actual, i esdevingué un dels organismes encarregats 
de promoure el desenvolupament econòmic de diversos països, d’acord amb els paràmetres 
de l’economia capitalista. Aquesta aliança de països, tractava de perseguir el creixement 
econòmic a partir de promoure l’estabilitat financera, el comerç, la tecnologia o les bones 
pràctiques governamentals. Això implicava que un dels principals pilars esdevingués la 
inversió educativa. I de fet, durant les dècades dels seixanta i bona part de la de 1970 va 
impulsar reformes educatives per tal de millorar l’eficiència de la indústria. Un bon exemple 
és que l’OCDE, un dels pocs organismes que admetia Espanya com a membre en una 
època, la franquista, d’aïllament internacional, va participar en l’elaboració del llibre blanc 
d’educació que va donar lloc a la Llei General d’Educació de 1970. L’OCDE volia que 
Espanya tingués un sistema educatiu que permetés estendre l’escolarització primària i 
secundària a milions d’estudiants marginats del sistema educatiu per tal de promoure una 
mà d’obra més ben formada. Això, en certa mesura la fa responsable de la massificació dels 
sistemes educatius als instituts i a les facultats universitàries que vam viure als vuitanta i 
noranta del segle passat. 

El problema fou, que a partir d’inicis de la dècada de 1980, quan el sistema industrial fordista 
sembla que comença a tenir problemes de viabilitat, aquesta estratègia d’expansió educativa 
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comença a ésser corregida. A partir de 1973 els economistes clàssics, la tendència 
ideològica del neoliberalisme s’apropia de les velles organitzacions de Bretton Woods (el 
FMI, el BM, el GATT), i acaba fent involucionar les intencions primigènies per passar a 
impulsar una altra mena de política econòmica. L’OCDE que sobretot fa estudis, confegeix 
estadístiques amb gran competència, elabora informes molt detallats i professionals, passa 
de considerar els sistemes educatius com a mitjans per assolir el desenvolupament 
econòmic, a objectius en sí mateixos. L’escola ja no serà aquell espai tradicional d’ascensor 
social, sinó que passarà a ésser considerat com a un espai d’adoctrinament capitalista, i un 
objectiu de negoci. La transició d’un sistema industrial, fordista, a un de financer fa que 
l’escola ja no hagi de formar treballadors per a les fàbriques, sinó un no-lloc, en termes de 
Marc Augé, un espai indefinit que sovint esdevé un espai de trànsit o confinament en un 
capitalisme en què passem del fum de les fàbriques a fabricar el fum de l’especulació 
financera. 

A partir d’aquest moment, quan el paradigma econòmic es transforma radicalment, l’OCDE 
assumeix el neoliberalisme com a religió. Com tot sistema de creences, pot impulsar sense 
recances els 10 manaments compilats per John Williamson el 1989 en el que es coneix com 
el Consens de Washington i que, com tot pensament religiós, construeix una tríada que 
esdevindrà el mantra actual a acatar per tots els governs: desregulació, retallades i 
privatització.  A mi m’agrada denominar-lo el Triangle de les Bermudes, perquè allà on 
passa desapareixen els drets socials, concretament, el dret a l’educació, que passa a ésser 
transformada en un negoci més. 

El neoliberalisme transforma a fons les societats. Sense el vell sistema industrial, amb 
l’especulació com a principal indústria, des d’un punt de vista sociològic, passem de ser una 
societat de classes (en llenguatge marxista) a una societat líquida (en termes de Zygmunt 
Bauman). Aquest és un dels factors que ha causat una gran desorientació a l’esquerra, que 
ara sembla incapaç de comprendre el món, i per tant, de transformar-lo. 

Anem a pams. Si bé durant l’època que els historiadors francesos anomenen “els trenta 
gloriosos”, referit al període de creixement econòmic de 1945-1975, i els anglosaxons 
denominen l’era del Wellfare, entrem de ple en allò que l’economista i premi Nobel Joseph 
Stiglitz denomina com a la gran divergència. A partir d’aquest moment, les diferències 
socials s’eixamplen en una mesura que recorden l’era anterior a la Primera Guerra Mundial. 
Diferències de renda, salarials, i també culturals i educatives fan insostenible tota cohesió 
social. Ja no podem parlar de classes integrants en una sola societat, sinó de dos universos 
paral·lels, de galàxies que s’allunyen de manera virulenta. Tot usurpant una expressió 
d’Umberto Eco, la societat ja no es divideix entre “els de dalt” i “els de baix”, sinó entre els 
integrats (que gaudeixen de xarxes de protecció i seguretat) i els apocal·líptics (aquells que 
no tenen res més que a sí mateixos, van perdent els drets socials, i són sovint presentats 
com a una mena de zombis): els pobres, els immigrants, els ni-ni, els refugiats, els 
precaris,... 

Això es tradueix en allò que el pensador recentment traspassat, Zygmunt Bauman denomina 
la societat líquida. Bauman considera que el canvi de paradigma es fonamenta en què les 
persones, que abans es consideraven lligades a les seves comunitats  perden els referents, 
les seguretats que abans atorgaven institucions sòlides (estat, nació, classe, poble, 
professió, sindicat, família,...). Ningú no sembla garantir la seguretat personal, ni el fet de 
tenir una carrera professional, ni una feina per a tota la vida, ni una família més o menys 
estable. Davant els atzars de l’existència i la globalització negativa, l’individu queda sol, 
abandonat a la seva sort, sense ancoratges col·lectius ni morals, pres de la seva pròpia 
responsabilitat. Qualsevol èxit del passat no servirà de gran cosa en el passat. Qualsevol 
títol acadèmic, en una dinàmica de canvi i transformació constant, serà ràpidament 
caducable. Aquí, i com recorda Christian Laval, cadascú ha de fer d’empresari de sí mateix. 
La sort o la desgràcia és atribuïda a l’acció individual: cada persona és culpable dels seus 
fracassos mentre que cada èxit resulta efímer. Les conseqüències són demolidores. 
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L’individu ja no té cap referència, es troba sol, abandonat, desprotegit, i això no fa altra cosa 
que generar un malestar i una por, que com constatem en l’actualitat, serà explotada per 
qualsevol aventurer polític o per algun aprofitat disposat a vendre solucions miraculoses 
(gairebé sempre fent servir formes de “coaching” i pensament positiu. La precarietat ja està 
esdevenint el nou mode de vida, l’epidèmica del segle XXI, com ens recorda Guy Standing 

I aquí entrem en allò que el pensador Ulrich Beck denomina “la societat del risc”. L’absència 
de seguretats, de seguretat econòmica, de tenir feina, carrera, família, comunitat, sindicat, 
veïnat, fa que vivim en una societat on cada persona corre el risc de perdre el tren, d’ésser 
relegat, de perdre l’estatus. I de fet, això ja ho hem vist. Els votants de Marine Lepen o 
Donald Trump expressen aquest món en què els perdedors són els mateixos de sempre, 
perquè els riscos són sempre asimètrics: les elits blinden els seus privilegis i gaudeixen de 
les seves targetes Black, mentre que la resta són desnonats de les seves llars amb la 
targeta vermella de la globalització negativa. Aquí, el gueto és la imatge física, la metàfora 
del món globalitzat. Quan parlem de gueto ens referim, tant al conformat per les elits o per 
aquells sectors benestants que s’aïllen en urbanitzacions privades o escoles privades, com 
el generat per als perdedors del sistema, que viuen sense feina estable, en entorns 
degradats, precaris i empobrits, com les banlieux de França o com els barris de faveles o 
escoles amb elevats percentatge de pobresa. El gueto, o amb més precisió, l’hipergueto (en 
termes de Loïc Wacquant) esdevé la forma de vida actual i del futur. De fet, Ulrich Beck fa 
servir el terme de “Brasilerització d’occident” per descriure aquests processos de 
marginació social i cultural. Barris privats, benestants, ordenats i  tancats i protegits per 
vigilants privats, envoltats de masses amenaçadores de perdedors, perillosos, desordenats, 
sense normes, deshumanitzats que els envolten, com una nova era medieval en què les 
ciutats semblen illes de prosperitat envoltats del desordre feudal. 

Quin paper hi juga l’educació en aquest procés? De fet, l’eradicació de les humanitats, com 
comentàvem abans, i com es queixava la pensadora Martha Nussbaum, impedeix prendre 
consciència de la pròpia condició, pren el pensament i el llenguatge a la massa creixent de 
desposseïts i facilita la tasca de dominació a la minoria beneficiària del sistema. Que 
víctimes de la globalització a Nord-Amèrica apostin per algú, com Donald Trump, que és un 
dels seus principals impulsors, diu molt sobre l’enverinament i degradació del sistema 
educatiu (i comunicatiu) nord-americà. Sense pensament crític, hi ha dominació i explotació 
assegurada. I, de fet, fenòmens com la postveritat no s’expliquen com de la societat de la 
informació, governada per elits hiperriques, es degenera sobre allò que el filòsof 
situacionista Guy Débord havia denunciat fa mig segle: la societat de l’espectacle, en què tot 
debat sobre qüestions socials ha passat a esdevenir un únic i plural reality show en què les 
classes populars, com denuncia Owen Jones, són demonitzades, sovint per elles mateixes. 

Perquè hagi succeït això, ha calgut subvertir el paradigma educatiu. L’escola fordista no era 
res de l’altre món. Malgrat que oferia l’oportunitat d’esdevenir un ascensor social, no deixava 
de ser, essencialment, un reproductor de les diferències de classe. Ara, amb escoles i 
sistemes educatius diferenciats segons el gueto de referència, no les reprodueix, sinó que 
les potencia i les fa insalvables. El món anglosaxó, i especialment Estats Units veuen la 
coexistència d’experiències i itineraris educatius tan singulars que és dubtós que existeixi 
allò que en podríem denominar un únic sistema educatiu. Hi ha des d’escoles google, on es 
treballa per projectes i seminaris, d’una manera molt “innovadora”, home scooling  que 
permet als alumnes no barrejar-se amb ningú que no sigui dels seus cercles, fins a escoles 
penitenciàries, amb règims de semiinternat i detectors de metalls com els descriu David 
Simon a la seva magnífica sèrie The Wire. El resultat, un arxipèlag educatiu insatisfactori, i 
que genera grans dèficits a tots els nivells, fins i tot respecte a l’obsessió mostrada per 
l’OCDE de l’”empleabilitat”. Tanmateix, això no és cap problema: Estats Units pot reclutar 
tota la mà d’obra de qualsevol lloc del món: matemàtics indis, enginyers alemanys, 
astrofísics catalans o netejadores mexicanes. 
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Aquestes noves regles del joc genera la reconversió dels debats educatius. Si, fins fa 
unes dècades, la prioritat consistia a discutir sobre les finalitats de l’educació, el perquè 
servia l’educació, quina mena de societat es volia bastir a partir de les aules, ara ens trobem 
amb la neutralització d’aquestes qüestions. En canvi, ara semblem obsessionats pel com, 
debats metodològics buscant les pedres filosofals que ens haurien de permetre millorar 
l’educació canviant la manera de treballar. Tanmateix, com ens explica el sociòleg de 
l’educació, i principal expert en fracàs educatiu Saturnino Martínez, només un 6% dels 
resultats s’expliquen en funció de l’organització o les metodologies. Els factors fonamentals 
tenen a veure amb la cohesió social i l’entorn dels centres (a banda de la pròpia motivació i 
capacitat de resiliscència dels estudiants). L’Escola Nova 21, l’Ara és Demà pretenen fer 
creure, amb certes dosis de pensament màgic, que és possible millorar l’escola adoptant el 
treball per projectes o canviant el nom de diverses tècniques pedagògiques que fa dècades 
que es venen practicant a les escoles. Centrar el debat sobre estratègies a l’aula serveix per 
camuflar que, ara per ara, l’escola està dissenyada per potenciar les diferències, per fer de 
les aules carrerons sense sortida, per justificar que no s’ofereixin els recursos necessaris 
que, efectivament, com demostra la literatura acadèmica, és el que pot millorar les 
possibilitats dels nostres alumnes. Estudis com el Tenessee ja han constatat que reduir les 
ràtios a la meitat, propicien millores d’un 28%  de rendiment acadèmic de mitjana, i fins un 
40% dels alumnes més desafavorits. 

Per què, doncs, aquests debats que, com s’està demostrant en l’atzarosa trajectòria de l’Ara 
És Demà no estan anant massa enllà: efectivament, perquè les propostes en els termes 
d’una administració educativa que actua com a corretja transmissora de les polítiques 
educatives globals, està destinada al fracàs. I el fracàs és precisament l’objectiu, perquè 
busca deslegitimar els sistemes educatius públics a fi de preparar les opinions públiques 
a aplicar reformes en el sentit de les que es van fer a les dècades de 1980 i 1990 (i encara 
en l’actualitat) a Anglaterra i Gal·les: desmantellar el sistema públic, privatitzar, alimentar 
bombolles i blindar els guetos benestants de la competència educativa dels secors més 
modestos. 

Les resistències 

Enfront aquestes circumstàncies, cal articular les resistències. I les resistències no 
funcionaran sense alternatives viables i protagonitzades per la pròpia comunitat educativa 
mancomunada (estudiants, famílies i docents). Això no serà possible si no som capaços 
d’articular debats públics oberts i honestos, amb una participació ordenada, rigorosa i 
disciplinada. 

Per fer això, serà necessari refer el diagnòstic actual sobre la situació de l’educació. La 
situació de l’educació al nostre país, i a bona part de la Unió Europea, si bé és millorable, és 
millor del que descriuen els mitjans i els suposats experts. A còpia d’esforç dels docents, 
dels alumnes i de les famílies, el sistema, malgrat les amenaces, aguanta. Un dels 
problemes és el de la seva vulnerabilitat a causa que les administracions públiques ja no 
representen els interessos de la ciutadania, sinó que estan subjectes a les polítiques globals 
dictades des d’organismes com l’OCDE o el FMI, i que a més han de complir amb els acords 
comercials de l’OCM que obliga a liberalitzar els serveis (també l’educació) a fi que el capital 
internacional (i també el local) pugui vampiritzar diners públics a còpia de gestionar escoles, 
instituts i universitats. Per tant, és necessari un procés de reapropiació, gestió directa, 
desprivatització i blindatge respecte a qualsevol interès econòmic. Això també ens obliga a 
repensar l’escola, no tant respecte a metodologies, com de recursos i finalitats. 

Per tot això, a més, cal plantejar alternatives. Si bé els projectes de futur guiats pels 
diferents governs i poders extraterritorials no són precisament estimulants, allò que teníem 
en el passat tampoc no és massa atractiu. Calen projectes propis, mancomunats, discutits, 
agradables i inspiradors. En aquest sentit, l’experiència recent de la ILP hauria de ser un 
bon punt de partida per definir com hauria de ser l’escola de tothom. 
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I això només serà possible si establim una unitat de la comunitat educativa fonamentada 
en l’empoderament de la base. Sóc conscient que en aquesta intervenció he abusat 
massa de cites de diversos autors i nombroses referències. Permeteu-me una darrera, i no 
precisament laica. La prioritat número u, ara per ara, és expulsar els mercaders dels nostres 
temples. 
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Aquesta situació, no és només una desviació del que havien de ser els centres concertats, 
sinó que representa una gran anomalia en comparació a la resta d’estats europeus. En 
la gran majoria de països que ens envolten els centres educatius són públics en una mitjana 
del 90%, (85% a França, 95 % Alemanya, 98 % Finlàndia) i la resta són privats no 
concertats.  

Però a més, aquesta doble xarxa educativa té efectes negatius en el conjunt del sistema 
educatiu: és socialment segregadora, econòmicament injusta, ideològicament 
controvertida i pedagògicament negativa.  

És segregadora en tant estratifica els centres educatius segons el nivell econòmic de les 
famílies i segons el seu origen cultural.  Malgrat teòricament la llei no ho permet, la majoria 
de centres concertats cobren quotes (o "aportacions voluntàries" a les seves fundacions) 
això allunya les classes amb menys poder econòmic.   

És econòmicament injusta perquè amb els diners de tots i totes es paguen els privilegis 
dels que més tenen. I així ens trobem amb centres privats-concertats amb instal·lacions 
magnífiques i recursos d'elit (piscina, camps de Fútbol, ordinadors, laboratoris, etc.) al costat 
de centres públics en barracots i amb un dèficit greu de tot tipus de material. 

És ideològicament controvertida, perquè malgrat rebre finançament públic, escapen al 
control i les regulacions dels centres de titularitat pública. Així, són les patronals les que 
decideixen el "ideari" de centre, les que anomenen les direccions i les que contracten el 
professorat sense cap criteri públic de transparència, mèrit i capacitat. Tot plegat si, a més, 
tenim en compte que una gran majoria de centres concertats són de patronals religioses i 
algunes d'ordres ben fonamentalistes com l'Opus Dei, resulta que el 34 % dels nostres nois i 
noies reben una formació ideològica clarament esbiaixada cap a la dreta. 

És pedagògicament negativa. Educar en la pluralitat, tant ideològica com social (diversitat 
de classes socials, d'orígens culturals, de sexe, d'orientació, de capacitats, etc.) està 
demostrat que augmenta la capacitat d'aprenentatge i socialitza en valors comuns. Els 
guetos, siguin de gent benestant, sigui d'immigrants, són pedagògicament negatius. Els 
països que millors resultats treuen, com la paradigmàtica Finlàndia, són aquells on la 
immensa majoria s'escolaritza a la mateixa xarxa pública (97 % a Finlàndia) i no existeix el 
"dret a escollir" perquè totes són d'igual qualitat. Tots els infants van a l'escola del barri. 

Podem concloure que el sistema de concerts, no únicament no fa augmentar els resultats 
escolars, sinó que ajuda a disminuir la qualitat global del nostre sistema educatiu, augmenta 
significativament la desigualtat educativa entre classes socials i orígens culturals, posant en 
perill la igualtat d'oportunitats i la cohesió social, i a més, s'escapa al control públic tot i 
finançar-se amb diners de tothom.  

Així doncs, si volem construir un nou país i volem millorar el nostre sistema educatiu, és 
imprescindible fer una gran aposta per un sistema públic altament majoritari i amb tots els 
centres de la mateixa qualitat. Si volem una educació igualitària i sense segregació, cal 
eliminar progressivament els concerts educatius i que els centres concertats passin a la 
xarxa pública o es quedin com a privats-privats. Cal una xarxa única, democràtica i 
participativa, que eduqui en valors democràtics i ajudi a construir una societat més justa. La 
societat catalana s'ho mereix! 
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Modificacions pressupostàries 

- Casos que han saltat a la llum pública en relació a la modificació de crèdit de la 
partida de funcionament de les llars d’infants municipals (2012 de 42,7 M€ i 
2014 traspàs de 39M€ El Periódico del 13 de març). Aquesta partida es va destinar al 
pagament de concerts educatius. És a dir, a l’any 2012, les escoles privades 
concertades van rebre a part de la quantitat consignada en el pressupost, 42,7 
milions d’euros que pertanyien al funcionament de les llars d’infants municipals.  

- No només aquí: l’informe mensual d’execució pressupostària del desembre 2016 
recollia que les transferències corrents s’havien incrementat en 190,5 M€ dels 
quals 33,8M€ degut als concerts educatius per l’aplicació de l’increment retributiu 
del 1% del personal dels centres concertats. En l’informe d’execució de desembre de 
2015, diu que les transferències corrents incrementen un 3,7% on l’increment més 
important són els concerts educatius. Ambdós casos suposen transferències entre 
patides pressupostàries que beneficien a l’escola privada concertada. 

I què passa amb el copagament de les famílies? 

Paral·lelament a la disminució de la despesa pública en educació, les famílies han hagut 
de destinar més del seu pressupost a educació. Com hem vist la reducció en 
funcionament dels centres s’ha estat del 27,7%. Això ha afectat la disponibilitat dels centres 
per a fer fotocòpies,  per comprar material educatiu, mobiliari, per al manteniment dels 
equips informàtics, etc. La comunitat educativa durant aquests anys s’ha bolcat per 
minimitzar els efectes col·laterals de les retallades i garantir el funcionament dels centres 
educatius.  

En aquest context apareix el copagament de les famílies: allà on els recursos de les 
escoles no arriben, son les famílies les que col·laboren econòmicament per mantenir les 
condicions anteriors. Les famílies i el professorat pinten i fa el manteniment de les escoles 
en alguns casos, es fan donacions a les escoles per la compra de material educatiu, les 
quotes de material escolar i altres s’incrementen o es contracta a personal per suplir la 
reducció de recursos.  

Però com hem dit, no totes les famílies estan en condicions per destinar més del seu 
pressupost a l’educació dels seus fills i filles. Les famílies que estan en entorns més 
desafavorits no es poden fer càrrec d’aquestes despeses. Les diferències en l’escola pública 
son cada cop més pronunciades; l’escola pública de la classe mitjana no és la mateixa que 
l’escola pública de les classes més desafavorides. És en aquest moment quan parlem de 
l’aparició de la triple xarxa (privada concertada; pública + copagament; pública sense 
copagament). 

En una petita enquesta (que no  vol ser representativa)  hem intentat començar a valorar  el 
copagament de les famílies. Alguns dels resultats obtinguts són els següents:  

- El 18,3% de les AMPA/ AFA fan donacions dineràries als centres de valor mig 3.853€ 
- El 29,4% de les AMPA/ AFA fan donacions en espècie per valor mig de 9.731 

Casi el 20% de les AMPA/ AFA contracten personal: bibliotecàries, professores d’anglès, 
especialistes, auxiliar de converses d’anglès, vetlladores, logopeda, psicòlegs, 
administratives, etc. El valor mig de la contractació és de 5.618€. 

Totes les escoles de l’enquesta paguen quota de material escolar més altres despeses 
com sortides. Els valors fluctuen entre 15 i 200€/any per material escolar i entre 25 i 
700€/any per a la resta de pagaments (sortides, colònies, etc.). 
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Neoliberalitzar estructures i subjectes 

En l’ambit educatiu, la neoliberalització via nova filantropia està afectant principalment a dos 
nivells: les estructures i els subjectes. 

- Neoliberalitzar estructures: formació docent i sistema educatiu. La neoliberalització 
a través de la nova filantropia afecta, en primer lloc, a les estructures escolars i 
educatives. En són bons exemples els programes del Banc Santander, telefónica o 
EduCaixa. 

o El Banc Santander es l’empresa que més inverteix en el camp de l’educació. 
Ana Botín emergeix com a gran filantropa, a Catalunya, Madrid , Euskadi…, 
impulsant el programa Escola per l’Èxit (Teach for all). Ofereixen formació 
intensiva durant 5 setmanes. Penetren a escoles vulnerables amb programes 
pagats per la fundació i es crea, així, una hibridació permesa pels estats. Ana 
Patricia Botín també va engegar el projecte pilot del anomenat “Mir docent”. 

o Telefònica, per la seva banda, s’ha focalitzat en processos de caritat a 
Llatinoamèrica. “Manca d’accés a les noves tecnologies”: així venen el seu 
projecte d’alfabetització tecnològica. Una altra fórmula per introduir “mètodes 
d’innovació” és copiar les tècniques de treball de Ferran Adrià (El Bulli 
Foundation). En resum: innovació al servei de la privatització. 

o La Caixa, Educaixa, el programa EFEC, Escola Nova 21... van en la mateixa 
línia. Aprofitant que l’educació està en una situació crítica de retallades i 
replantejaments globals, aquestes corporacions ofereixen solucions de forma 
“desinteressada i altruista” tot “abanderant” la innovació en el camp educatiu. 
De pas introdueixen les seves lògiques mercantils a l’educació.  
 

- Neoliberalitzar subjectes: emprenedoria i innovació. Però també es neoliberalitzen 
els subjectes. Es promouen polítiques que introdueixen racionalitats neoliberals en 
els subjectes mitjançant discursos d'emprenedoria i innovació educativa. 
EducaCaixa, per exemple, té el programa “Projecte Joves Emprenedors” 

Per concloure, cal posar en valor l’espai de democràcia d’aquestes jornades, un contrapès a 
tota la lògica anterior. Ens cal una societat molt polititzada capaç de crear un contradiscurs. 
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Això suposa un primer problema: per comparar, hem de fer passar a tothom pel mateix tub. 
Mesurem només un tipus de coneixements i, des d’aquesta  perspectiva,  aquestes proves  
es converteixen en  un  instrument  per  a  l'homogeneïtzació  dels objectius dels centres. I 
això xoca de ple amb l’autonomia de centre i lògica de treball a través de projectes i 
objectius educatius. Si el que finalment s’avaluarà son resultats estandarditzats;  deixen  al  
professorat  el  dilema  de  decidir  per  quina  de les dues opcions orienten el seu treball.  

Per què diem que això introdueix una lògica mercantil al sistema educatiu?  

Perquè com que les proves externes estandarditzades són un instrument dissenyat 
bàsicament per permetre la comparació, els seus resultats s’estan utilitzant per prendre 
decisions de lògica competitiva. 

I això suposa un segon problema, perquè aquesta lògica competitiva està impregnant la 
presa de decisions de diferents agents: 

- Per una banda, impregna les decisions de les instancies planificadores quan 
aquestes relacionen (en un context de retallades) els resultats de les probes amb 
l’accés als recursos que tenen mestres i centres educatius. Es promou que els 
centres competeixin entre ells. 

- Per altra banda, impregna les decisions dels centres educatius. Perquè des 
d’aquesta lògica competitiva (no cooperativa) s’està organitzant la canalla en grups 
classe en funció dels resultats obtinguts en els resultats de les proves. Es promou els 
i les alumnes competeixin entre ells. 

- I finalment, impregna les decisions de les famílies. Perquè al permetre la comparació 
entre centres educatius (quins tenen un alumnat amb millor qualificació?) es promou 
una lògica competitiva (de mercat) entre les famílies a l’hora d’escollir escola pels 
seus fills (carregant-se de passada la cooperació entre centres i la funció 
cohesionadora del sistema educatiu). Es promou que les famílies competeixin entre 
elles. 

Però, per què diem que les proves externes estandarditzades no serveixen per 
avaluar? 

Perquè avaluar, per definició, implica tres coses: 

- En primer lloc, implica explorar si una determinada intervenció ha aconseguit obtenir 
uns resultats propers als que aquesta intervenció s’havia plantejat obtenir d’entrada. 

- En segon lloc, implica explorar fins a quin punt es pot afirmar que aquests resultats 
es deuen a la intervenció avaluada. 

- I en tercer lloc, l’avaluació sempre implica la generació d’una informació que permeti 
millorar. 

Les proves externes estandarditzades neixen amb un pecat original: no serveixen per a cap 
d’aquestes tres coses. 

- Si volem explorar si l’acció d’un sistema educatiu (un centre) ha aconseguit obtenir 
uns resultats propers als que aquest centre s’havia plantejat, les proves externes 
estandarditzades no serveixen. 

Els resultats educatius que es marca cada centre queden fixats en els Projectes 
Educatius de Centre. Aquí hi queden recollides les estratègies que cada centre 
considera més adients per aconseguir canvis  en  els  estudiants,  adaptant-se  a  
l'entorn  per  a  resoldre  problemes  o  reforçar  potencialitats específiques de la 
població amb la que els toca treballar. 

S'avaluen resultats estandarditzats que poden coincidir o no amb els objectius i  
amb el treball real del centre educatiu.  
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- Si volem explorar fins a quin punt es pot afirmar que els resultats observats es deuen 
a l’acció educativa del centre, les proves externes estandarditzades tampoc 
serveixen. 

Els exàmens externs estandarditzats no aconsegueixen (o no pretenen) explicar per 
què els resultats dels tests que proposen són diferents a cada centre. Per què uns 
centres aconsegueixen millors qualificacions que uns altres? És perquè els equips 
professionals d'uns centres són millors que uns altres? És perquè l'alumnat té més 
memòria en uns centres que en uns altres? O perquè ens uns centres es dediquen a 
preparar les proves millor que uns altres? És perquè en alguns barris els pares i 
mares tenen més temps per ajudar amb els deures? És perquè en alguns barris els 
nens i nenes participen de més extraescolars de reforç escolar?  

Els resultats que revelen no són atribuïbles als centres, ja que existeixen altres 
variables que també influeixen en els resultats, i que no estan controlades.  

 
- Si el que volem és utilitzar les proves externes estandarditzades per extreure 

informació que ajudi als centres a descobrir què poden fer millorar, tampoc 
podrem. 

Les proves estandarditzades tendeixen   a   avaluar   resultats   i   no   la   
intervenció,   és   a   dir,   les   activitats educatives que provoquen aquests resultats.   
Es  tracta  d'exàmens  a  estudiants,    no  d'avaluacions  de  centres  o  de  
polítiques educatives. NO són un instrument que permeti comprendre com  el  curs  
produeix  els  seus  efectes  i quines variables influeixen en l'eficàcia (els resultats). 
No permeten comprendre els mecanismes causals i comprendre aquests 
mecanismes és el primer pas per millorar-los. 

Els tests jutgen les escoles però no les doten d'informació per comprendre els  
fracassos ni els èxits. No són sistemes útils per a la millora dels centres, 
senzillament  perquè no ofereixen informació sobre el que cal millorar.  
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¿Por qué ocurre esto? 

Nuestro sistema educativo es un reflejo de nuestra sociedad, y nuestra sociedad está muy 
mercantilizada. Si nos centramos en los procesos de adscripción y planificación éstos 
tiene muchos elementos que perjudican a la escuela pública y benefician a la escuela 
concertada.  

En el estudio que realizó el Síndic de Greuges en julio de 2016 sobre la segregación y la 
gestión del proceso de adscripción, el Síndic hace 81 recomendaciones sobre 10 puntos 
concretos. Este estudio no solo presenta datos estadísticos sino que también se basa en las 
múltiples denuncias que familias y centros le hacen al Síndic.  

- Entre los puntos más importantes y que el Síndic pasa por alto, asumiéndiolo como 
válido es el modelo público-concertado. El Síndic lo asume y no plantea su 
eliminación a pesar de que este documento ya indica que la escuela concertada 
tiene tres veces menos inmigración y problemáticas.  

- Una de las razones en las que el Síndic hace más hincapié y que aparece como 
causa de muchas de sus recomendaciones es que el Departament por norma 
utiliza el criterio de satisfacción demanda y el % de solicitudes como éxito para 
los procesos de admisión y planificación. Por lo tanto, estamos hablando de 
oferta-demanda, lo que podríamos llamar liberalismo educativo, el que más pueda 
más posibilidades y el que menos pues menos. Esto explica por qué dentro de la red 
pública también hay tanta segregación. Esto explica la cantidad de problemas y 
guerras que hay entre familias y direcciones, la competitividad entre ellas, en lo que 
se han convertido las puertas abiertas, hasta publicidad de escuelas en los medios 
locales captando “clientes” y más ahora con la caída demográfica, y la caída de 
recursos. La LEC y la mal entendida autonomía de centro son factores que 
amplifican esta norma. 

- La falta de transparencia en todo el proceso de matrícula es otro aspecto que 
favorece a la concertada y que el Síndic refleja claramente en su estudio. Se centra 
sobre todo en la reserva de plazas de NEE y en las listas de espera, como se usa 
estos dos aspectos para poder “mejorar” su alumnado y así compartir menos 
problemáticas y por tanto poder explicar que sus escuelas son mejores gracias a que 
sus medias son mejores en las pruebas que las escuelas públicas. Sin tener en 
cuenta el nivel socioeconómico de las familias. 

Pero también los datos estadísticos en los que basan su oferta por población 
son un misterio, aunque explican en que se basan (padrón y nacimientos), no se 
ofrecen y por lo tanto, no se puede ver cómo funcionan estos datos. Las famosas 
tablas mixtas en las que los SSTT imponen sus criterios de planificación a los 
ayuntamientos, y dónde ni familias ni miembros del CEM fuera de las direcciones 
pueden asistir.  

Podemos hablar de las distintas comisiones o espacios de decisión sobre la 
matrícula que también habla el Síndic, indicando dos concretamente:  

o Los consells de garantías, en los que no existe un criterio común a la hora 
de la toma de decisiones y que este criterio depende principalmente del 
inspector, y la poca fuerza real de poder mejorar la matrícula al no tener 
posibilidad real de redistribuir al alumnado. Ejemplo típico, en matrícula viva 
poder enviar a alumnos a una escuela lejana pero no poder subvencionar el 
desplazamiento y el comedor, lo que implica posiblemente aumentar ratios en 
alguna escuela.  

o El otro organismo o espacio son las oficinas municipales de 
escolarización, desaparecidas, y que podrían mejorar mucho este proceso, 
mejorando la transparencia de todo el proceso de matrícula publicando e 
informando correctamente a todas las familias de la situación y que estas no 
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tengan que saber esta información por parte de las direcciones, orientando a 
las familias sobre las escuelas sin ser parte de ellas y realizando pedagogía 
sobre los falsos mitos que tienen a favor las concertadas y en contra las 
públicas. 

- Por último, el mal uso de las herramientas de las que se dispone para mejorar la 
distribución y eliminar o atenuar el criterio de oferta y demanda, como es la 
zonificación en las que cada vez se tiende a tener zona única que genera más 
segregación y potencia la competitividad en entre las escuelas generando más 
guetos. El mínimo uso de la bajada de ratios para realizar distribuir los alumnos. Este 
año tendremos 5000 plazas de más ofertas, con la clarísima intención del cierre de 
grupos, en vez de eliminar plazas por bajada de ratios, otro aspecto que potencia el 
criterio la oferta-demanda. 

¿Solución? 

Obviamente se debería cambiar todo el modelo educativo y eliminar de forma progresiva las 
escuelas concertadas. Como decía al principio, nuestro modelo educativo es un reflejo de 
nuestro modelo social, fuertemente mercantilizado y clasista. Hace falta mucho esfuerzo y 
voluntad social y política para revertir el modelo actual. 

A corto plazo se pueden cambiar los objetivos de planificación y gestión de matrícula para 
orientarlos a favorecer la pública: 

- Muchos ayuntamientos son vila groga o tienen acuerdos en plenos que defienden la 
escuela pública. Aplicando muchas de las recomendaciones mencionadas en el 
estudio del Síndic podríamos dar un paso adelante muy importante.  

- Personalmente considero que la centralización de la adscripción y la recogida de 
todas las solicitudes por parte de las OME sería un gran paso adelante. 

- Y siempre, siempre, movilización y lucha de las comunidades educativas por la 
defensa de la escuela pública, el ejemplo claro de la Escola Mar Nova de de 
Premià de Mar, en la que han conseguido revertir el cierre de su escuela. 
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Docent escola adults 
A l’Ara es demà, no surt res sobre les privatitzacions, es veu que la titularitat del centre no 
és important. L’escola d’adults ha estat i és una eina per a la transformació social i equilibrar 
desigualtats socials. Van alfabetitzar tota una generació. Afegeix que hem de tornar a 
reivindicar les escoles d’adults. 

Docent d’arts visuals 
Ha reivindicat la formació al llarg de la vida així com els ensenyaments artístic avui dia 
infravalorats pel tecnocratisme del currículum. Tot denunciant que a Catalunya s’ha optat per 
una xarxa privada als ensenyaments artístics. Casos com l’esmuc o conservatoris privats 
són una prova de que la Generalitat fa omissió d’aquests tipus d’ensenyament. Barcelona és 
la gran ciutat d’universitats privades de disseny, 13. Per només 2 de publiques. Llotja…S’ha 
de reivindicar una xarxa d’ensenyaments artístics públics a Catalunya. 

Docent 
Denuncia que no se sap on van a parar els fons europeus. És contradictori que es rebin més 
diners i hi hagi reduccions. El tema de la doble xarxa és un greu problema i per això 
aquestes jornades oposades a l’Ara es demà són tan importants. S’ha de apostar per una 
única xarxa, pública. No és casual que menyspreessin la ILP Educació. Buscar instruments 
per a debatre els temes que ells volen tapar. Necessitat de reivindicar aquest espai. No 
tenen eines pedagògiques per defensar la doble xarxa. 

Mestre i professor universitari 
Això no ve d’ara. A la guerra civil, a l’any 36 la república expropià les privades i les fa 
publiques. El franquisme a Catalunya agafà l’escola com si fos un botí de guerra. Tot es 
concertà. Per això a Barcelona hi ha més concertada i això és una anomalia dintre del marc 
europeu. 

L’Ara es demà és l’eina de la patronal i de la concertada i escola 21 és l’eina per fer atractiva 
la oferta de la concertada. I els pares de la publica preocupats que la porten a la concertada 
és només una conseqüència. 

Ha remarcat també el perill de la triple xarxa on hi ha escoles públiques de primera i de 
segona. Un exemple és el Batxillerat internacional de Girona on si tu aplegues els 15 millors 
alumnes, pots descapitalitzar els altres instituts. Les publiques també cauen en lògiques 
mercantils. El que conta son els resultats. Resultadisme.  

El màxim expert en fracàs escolar Saturnino Martínez, després de molts estudis remarca 
que el primer factor per al fracàs escolar és el background familiar. Després el caràcter 
individual, és el marge de llibertat. Després l’entorn escolar i només el 6% és metodologia i 
pedagogia. 

Professor de secundària 

Ustec 
Denuncia com la dinàmica interna dels centres ha anat perdent debat intern i democràcia. 
“Els claustres ja no es pot parlar. No et demanen.” Les condicions de dependència i de 
precarietat d'una part importat dels docents reforça la figura de la direccions, últimament 
reforçada i inspirada en els consells d'administració de les empreses privades. Pressions. 
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Ficar la gestió i l'organització privada en organismes públics. “Parlem de tot menys de 
pedagogia. Ningú es vol mullar, no saps on posar el cul, juguen amb la por.” Proves 
externalitzades, és a dir, auditories com a l'empresa privada. “Converteixen l'acte d’ensenyar 
aprendre a un test d'autoescola per aprendre a conduir, punt. Això son les escoles?” Les 
avaluacions estandarditzades no aporten res. No aporten res a l'acte d'ensenya i aprendre, 
només serveix per a catalogar. Nanos de primera i de segona. Centres de primera i de 
segona. 

Professor de secundària 

Despertaprofes 

Remarca que no es parla de la concertada privada que hem de fer tornar el debat als carrers 
sobre el que això implica en nostre model social i la convivència social. Denúncia que a 
algunes escoles públiques ja els va be ser gueto i ser catalogades de màxima complexitat 
per a rebre més ajudes. La xarxa única haurà de ser de molta qualitat per no haver de triar 
l’educació 

Pare i professor 

(Olesa) 
“L’escola d’ara es la que menys m’agrada, segueix les normes del mercat.” Tot denunciant la 
pèrdua de democràcia. Projectes educatius ara son projectes de direcció, i en alguns casos 
de centres privats i concertats no cal ni que siguin professors, arribant al punt de perversió 
màxima de la lògica mercantilista. S'està avançant paulatinament al sotmetiment de la resta 
del claustre a lo que digui el director i això està fent que la lògica organitzativa i ideològica 
de la empresa privada s'estigui instaurant en les ments i la rutina dels centres públics. 
Mercantilització que també ve de afora perquè alguns pares volen també tenir el que ofereix 
la concertada (piscina, tic,…). L’escola pública intenta igualar-ho. Cóm? Pagant quotes. 

Professora jubilada 
Afegeix que l’avaluació externa és un instrument de control del professorat, es a dir, un 
menyspreu al professorat. “Han de venir de fora a dir que passa amb les notes?” I clausura 
fent una crida a la desobediència i intel·ligència col·lectiva al servei de l'educació. 
“L’educació conforma també ideologia, per tant hem de donar la volta i no obeir. Canviar-la 
des de dintre.” “La veritable innovació pedagògica va de la ma de la democràcia. Quan 
tothom pot dir i proposar. Molts caps pensen més que pocs. Fan falta espais i fa falta 
temps.” 

Pare 
Denuncia com a pare haver patit la pressió de les avaluacions externes en la seva filla. A 
portes obertes els directors també venen el seu rànking en la competició “I que sapigueu 
que nosaltres estem per sobre en les proves externes.” Tota aquesta dinàmica impregna 
l'ambient de la lògica competitiva del mercat i es visibilitza amb pressions piramidals que ve 
de l'Administració i on els mestres fan de corretja de transmissió als nens. 
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Mare  

Assemblea Groga 
Posa en qüestió la suposada llibertat d’elecció de centres exemplificat en el cas de l’Ausiàs 
Marc. “Havien sobrat 17 places i alhora havent ficat un bolet a un altre centre desbordat.” Un 
clar exemple de com el consell permet que determinats centres caiguin en desgràcia enlloc 
de engegar mesures i esforços per a que tots els centres públics siguin dignes i els pares 
vulguin portar als seus fills. La lògica competitiva de les etiquetes i el consell juga amb això. 
Arribant a l'extrem que el consell proposa tanca un centre amb places lliures, enlloc de 
portar el bolet al cole. També denuncià les connivències d'algunes direccions amb el consell, 
arribant a posar les proves el 9 de març, el dia de la vaga fent així boicot al legítim dret a la 
vaga. 

Intervenció sense nom 
Afegeix: “No cal que fem res per diferenciar-nos de la concertada. Ja ho fan ells amb l’horari, 
fan més hores.  

Mare 

(Poblesec) 
Veu amb alarma la creixent segregació a l'escola pública. Diferència originada pels 
copagaments que imposen il·legalment a les concertades i últimament també a la pública. 
Les famílies tenen tan dins que han de pagar les quotes que no se les qüestionen, però la 
constitució diu que l'educació ha de ser laica i gratuïta. No et poden obligar. També lamenta 
no trobar complicitats en el professorat. 

Periodista 
Fa denúncia de l’ús pervers de les tecnologies al subjecte neoliberal i com aquest 
ensenyament virtual, nega l’espai públic de la conversa i la democràcia. Destrueix el teixit 
social. 

Pare  

(La Sagrera) 
Ens comenta com es va enamorar del projecte d’escola innovadora dels seus fills i els 
projectes innovadors d'Escola 21. “Però poc a poc comences a veure que es una bombolla.” 
“De com es pot utilitzar una escola pública per apropiar-se de lo públic. No es tan innovador 
com semblava.” Afegeix que no l'escola no te voluntat de fer xarxa. Ven visites guiades i 
cursos a d'altres centres a preus molt cars. Hi ha d'altres centres que treballen en xarxa i 
expliquen les propostes renovadores de forma gratuïta amb un veritable esperit cooperatiu. 
L’escola dels seus fills ven la marca i és molt competitiva amb la resta “Si es pública i esta 
bé. Perquè no és fa a totes? 

Ningú et diu que els copagaments no és obligatoris. “Que hem de fer?” -es pregunta-. “Jo no 
pago la quota.” Posar en crisi les dinàmiques establertes sense por. “Què faran? Segregaran 
al meu fill perquè no pago?” Acaba la intervenció agraint l'organització de la trobada i fent 
una crida a organitzar-se i treballar en xarxa per a tenir més força. 
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Estudiants de pedagogia 

UAB 
Apunten que a dia d'avui el sistema ha creat un discurs de legitimar l'escola innovadora o 
que treballa per projectes i tant fa que sigui privada o publica, desviant així l'atenció cap a la 
innovació, obviant o ocultant la importància de la seva titularitat. Els debats sen van cap 
aspectes pedagògics o metodològics i no es parla de publica o privada i les conseqüències 
socials de tot plegat. 

Pare 

(Poble Sec) 
“A mi me obligan a llevar a mi hijo a la escuela.” Ens comenta, i afegeix que la constitució 
diu que l'escola ha de ser un dret gratuït i universal. “Quotes? No les pago. Insubmissió.” La 
direcció li recrimina que parli de política però fa més d'un any que espera que li aportin el 
desglossament del material i no se li aporta aquesta informació. 

La conclusió a la que arriba és que aprofiten aquests diners per tapar forats. Però aquesta 
responsabilitat econòmica no ha de caure a les espatlles de les famílies. Comenta que 
encara li arriben cartes demanant l'import del material, però no poden fer res més. No poden 
prendre represàlies. "Animo a d’insubmissió”-conclou-.  

Pare 

“Quines sortides tenim les famílies per oposar-nos a tot això? Cóm ho fem?” exhorta aquest 
pare d'un alumne. Vivim els problemes en solitud. És el virus del neoliberalisme, tot es va 
naturalitzant. Per finalitzar agraint l'organització de les jornades.  

Mare 
Xarxa d’Escoles Insubmises 

La Xarxa d’Escoles Insubmises és una manera d'organitzar la resposta. Hi ha exemples. A 
un centre van fer una consulta, aterrats per les conseqüències de no fer-ho però pot passar 
res, no pot passar res si els pares es neguen. Els profes no poden perquè son funcionaris, 
han de creure. Per desgràcia tot això no es coneix perquè no estem organitzats però no 
passa absolutament res si no es fan. Moltes vegades les direccions s’extralimiten al no 
informar de que no passarà res si no les fas. Perdre la por a l’amenaça ja que no tenen gaire 
recorregut. 

Pare 

Fent referència al que es comentava sobre la consulta on per majoria absoluta els pares 
varen decidir no fer les proves va posar l'exemple d'un centre on passa a l'inrevés. 
Direccions que no volen fer-ho (normalment són escoles que no fan exàmens) i alguns pares 
sí que volen. “Cóm ho fem?” Necessitem teixir espais de coordinació de tota la comunitat 
educativa per anar tots a una. 

Pare 
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La insubmissió és una bona arma però no resol la qüestió de l’avaluació. L’avaluació és una 
eina potent. Però, quin tipus d'eina volem? Per a quines finalitats volem que serveixi 
l'avaluació? Per a donar eines per identificar problemàtiques i potencialitats o per classificar 
l'alumnat? 

Estudiant pedagogia  

UAB 
Aquest estudiant de pedagogia proposa que la comunitat educativa hauria de demostrar que 
pot recuperar espais públics per donar visibilitat a les problemàtiques i alhora aplicar 
pràctiques autogestives. Però alhora visibilitza una problemàtica que ho impedeix: la 
conciliació familiar. Molts pares no s’impliquen perquè no tenen temps. 

Mestre 

El tema de les quotes crea una tensió on alguns ens neguem a pagar però d'altres vegades 
són els prpis pares els que volen que hi hagi tot això. 

Professor 

Aquest professor denúncia com en un inici les proves de 6è les varen vendre com 
orientatives i secretes, que no es donarien a conèixer. Però no ha estat així. Una crida a fer 
xarxa! 
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econòmics i, això sí, a canvi ens ofereix la pastanaga del "segell de prestigi" de les 
fundacions privades : "l'educació del segle XXI", la solució màgica perquè, centres, docents i 
Ampes, en un context de desinversió estructural i de precarització creixent, competim entre 
nosaltres per les matrícules i per uns recursos cada vegada més escassos... 

El marc global: el naixement de la sobirania del consumidor i la democràcia de 
consum 

Tal com han mostrat els sociòlegs Christian Laval i Pierre Dardot en La nueva razón del 
mundo, estem assistint a un immens experiment d’enginyeria social impulsat per l’OCDE, la 
Unió Europea i els seus Estats que tenen les seves arrels ideològiques i teòriques més 
profundes en l’escola d’economistes i juristes ordoliberal alemanya i l’escola neoliberal 
austro-americana que es van començar a forjar a l’Europa d’entreguerres per agafar volada 
institucional a partir de la revolució conservadora del anys 80. I que, poc a poc, han anat 
configurant un canvi axiològic, epistemològic i antropològic de molts dels conceptes 
que han informat la modernitat: democràcia, individu, sobirania, llibertat... Aquest 
discurs al llarg de les últimes dècades ha anat trobant en la transformació dels models 
educatius dels diferents països els seu àmbit estratègic privilegiat d’aplicació: 

 «No carece de interés la constatación de que la organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea, sin referirse explícitamente a los lugares 
de elaboración de este discurso sobre el individuo-empresa universal, serán agentes muy 
potentes de su transmisión, haciendo de la formación en el “espíritu emprendedor”, por 

ejemplo, una prioridad de los sistemas educativos en los países occidentales.» La nueva 

razón del mundo, Cristhian Laval y Pierre Dardot P.156 

En aquesta nova concepció, veiem com es produeix una autèntica inversió dels conceptes i 
del sentit de les lluites sobre les quals s’havien construït els Estats de benestar. La 
“sobirania” ja no rau en el poble o els ciutadans com a fonament del dret públic, sinó en el 
“ciutadà-consumidor” i la seva “llibertat d’elecció” que esdevé l’expressió genuïna i 
irrevocable de la “voluntat general”. Voluntat que  l’Estat ha de preservar mitjançant la 
institucionalització del “dret privat” com a forma de societat que regula els vincles humans a 
través del seu nou fonament “universal”: la competència. 

En aquest context, l’Estat ha de preservar aquesta “voluntat general” (a través de la 
institucionalització del dret privat com a principi regulador de tots els aspectes de la vida) en 
front els interessos “particulars” que ara ja no són, com antuvi, els interessos de les 
empreses o d’aquells individus que volen treure un benefici o avantatges d’un bé comú a 
expenses dels altres, sinó (al contrari) de tots aquells agents o marcs institucionals que 
posen traves o obstacles al “normal funcionament” del dret privat i la seva llibertat d’elecció : 
drets dels treballadors, sindicats, drets socials, sanitat pública, educació pública... els quals 
esdevenen així “anomalies corporatives” que cal anar desmantellant. 

En resum, la sobirania es converteix en “sobirania del consumidor”, la democràcia en 
“democràcia de consum” i la llibertat en “llibertat d’elecció” en un marc d’atomització social i 
competència de mercat generalitzat. 

Finalment, per moure’s amb èxit en aquesta nova “utopia social”,  es postula com ideal un 
nou procés de subjectivació o un nou tipus antropològic: “l’home-empresa” o “l’emprenedor“. 
Alhora que  tot aquest canvi axiològic va lligat a una nova epistemologia i praxeologia sobre 
el món que ens envolta; on no importa el “què” o el “perquè”  del coneixement; sinó el “com” 
l’individu pot adquirir en la seva pràctica i experiència un coneixement que pugui ser utilitzat 
de forma profitosa per tenir més avantatges que els altres en aquest marc de competència 
generalitzada que cal preservar i impulsar com a expressió més alta de democràcia i 
llibertat: 

 «Todos somos emprendedores, o más bien aprendemos a serlo, nos formamos mediante el 

funcionamiento del mercado en la disciplina de gobernarnos como empresas, el mercado es 
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un proceso de aprendizaje continuo y de adaptación permanente.(…) la libertad es la 
posibilidad de experimentar las propias facultades, de aprender, de corregirse, de adaptarse. 
El mercado es un proceso de formación de sí. Tal sociedad se caracteriza por su 
“adaptabilidad” y su norma de funcionamiento, el cambio perpetuo: El emprendedor va en 
busca del cambio, sabe actuar sobre él y explotarlo como una oportunidad. El nuevo 
‘management’ de emprendedores, pretende extender y sistematizar el espíritu de empresa en 
todos los dominios de la acción colectiva, muy particularmente en el servicio público, 

haciendo de la innovación el principio universal de organización.» La nueva razón del mundo, 

Christian Laval y Pierre Dardot p.147-155 

Així, sota aquesta nova llum,  l’obligació de les administracions públiques es transforma. I 
progressivament cal anar creant marcs de “governança” i d’organització (híbrids públic-
privat) que donin sortida a aquesta nova concepció de la democràcia i de l’individu. Tot això 
representa un autèntic canvi de paradigma global en les polítiques de gestió dels 
serveis públics. Una concepció que emula els models de gestió de l'empresa privada i 
concep els serveis públics, ja no com uns drets fonamentals que cal preservar de la lògica 
depredadora del mercat, sinó que, per contra, entén que l'obligació de les administracions és 
anar descentralitzant i posant de mica en mica els recursos públics en mans de la iniciativa 
privada. És així com veiem que l'administració s'adapta cada vegada més al paper d'un 
simple supervisor i distribuïdor de recursos públics que, a través d'incentius i avaluacions, ha 
de fomentar aquesta mateixa iniciativa privada. 

D'aquesta manera les administracions van confiant progressivament els recursos i la gestió 
de necessitats i drets tan bàsics com la sanitat i l'educació a les "virtuts reguladores" del 
mercat: competitivitat, productivitat, rendibilitat i eficàcia esdevenen així els nous "mantres" 
que permeten sotmetre els drets socials a la lògica del benefici i adaptar els continguts 
educatius i les seves estructures organitzatives a les necessitats del mercat. Amb totes les 
conseqüències que això sempre comporta: accés desigual als serveis, polarització i 
segregació social, precarització laboral, externalització, mercantilització i finalment 
privatització. 

Una trista paradoxa que explica la fallida de la socialdemocràcia europea i la crisi de 
legitimitat de molts sistemes polítics nacionals així com de les institucions europees, és que 
aquesta concepció, que, com dèiem, comença a impulsar amb força la nova dreta dels anys 
80 contra les conquestes històriques dels estats socials que emergeixen de la postguerra, 
ha tingut en moltes ocasions els seus màxims garants i els seus més entusiastes impulsors 
posteriors, precisament, en els partits que es reclamen d'aquella tradició d'esquerres. No és 
estrany doncs que la mateixa Margaret Thatcher pogués dir sense rubor que la seva millor 
creació havia estat Toni Blair i la "tercera via". 

Ara és demà i la “nova democràcia” de mercat 

Tampoc és tan estrany, doncs, que una de les lleis pioneres en l'àmbit educatiu d'aquesta 
nova concepció de gestió pública aterrés a l’Estat de mans d’un conseller d'esquerres a 
través de la LEC i després trobés la seva emulació més desacomplexada i en clau 
espanyolista de la mà del PP amb la LOMCE i la seva culminació paroxística en les 
ponències d’Ara és demà sobre el futur de l’educació a Catalunya: direccions fortes i 
gerencials, contractació a dit del professorat, desmantellament de facto de la funció 
pública, fusió dels centres privats-concertats i públics sota els paràmetres dels 
primers,  incentius i avaluacions per resultats,  destrucció de la visió integral de la 
xarxa i competència entre centres, concepció gerencial de l'autonomia de centres... 
Aquestes són mesures bàsiques que trobem en les dues lleis i la ponència “Ara és demà” i 
que responen per igual a aquesta voluntat d'introduir la filosofia empresarial en l'àmbit de 
l'educació pública.  

I on queda la democràcia en tot aquest entramat? Doncs la “nova democràcia” rau 
precisament en totes aquests transformacions que hem apuntat, ens venen a dir els nous 
gurús del futur educatiu...
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Lliçons de la lluita 

- Boucle constant que ha durat anys i ningú ha sigut capaç de seure per un segon, 
analitzar la situació i arrivar a un consens i acord. 

- No Beneficia a ningú un clima de crispació social i en especial als infants que durant 
anys han sentit converses a casa sobre el tancament de l´Escola. Alumne al centre 
de tot (EN21). 

- Desde FaPaC no hem sigut capaços de fer-nos nostre la lluita i hem deixat que 
l´AMPA MN posès en pràctica campanyes de crowfounding per financiar la 
campanya i Denúncia (Col.lectiu Ronda) 

- TOTHOM parla de Comunitat Educativa pero no ha sigut fins ara que l´hem posat en 
pràctica i de manera molt satisfatòria. 

- Desprès de 3 anys de lluita s´ha evitat el tancament però hem perdut families pel 
camí. 

- Reactivació #CapEscolaEsTanca amb 40 membres 
- Aspectes Humans 

o Consol (plorat) 
o Comprensió 
o Ajuda 
o Experiències 
o Equip 
o Motivació 
o Realització 
o Satisfacció 
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Els sentits de fer xarxa 

Fer xarxa al barri i a la zona és necessari per coordinar-se en l’acompanyament als infants i 
a les famílies, així com per compartir inquietuds i reptes. Les intervencions que es fan de 
manera coordinada acostumen a ser més eficients que aquelles que fan els serveis de 
manera aïllada. I en tota aquesta xarxa, l’escola ha de tenir un paper central: a partir d’ella 
cal fomentar la coordinació de tots els serveis envers la intervenció. Per tant, és bàsic que 
tant l’educació formal com la no formal (centres oberts, casals, serveis socials, etc.) vagin de 
la mà. I les comissions socials juguen un rol bàsic, que caldria reforçar permetent i 
convidant, des dels equips directius, a les educadores dels serveis no formals. Amb aquesta 
mirada, es poden construir plans de prevenció conjunts per aquells temes o problemàtiques 
que creïn preocupació a nivell de zona.  

Els perills que té no intervenir de manera conjunta són diversos: des d’intervencions 
solitàries davant de temes que sovint són complexos, amb les conseqüències que això pot 
comportar amb les famílies i l’entorn, a haver de realitzar múltiples reunions que depenen de 
la voluntat de les professionals, amb el que no sempre tenen resultats satisfactoris. 

I al voltant de tota aquesta reflexió sobre la xarxa, no pot faltar posar l’avís sobre l’ús que es 
fa de la informació. Cal preservar la informació amb la qual es treballa, utilitzant-la només 
com s’ha acordat en coordinació. Sinó, pot acabar sent una intervenció fins i tot 
contraproduent per l’infant i la família. 

Animar-vos a totes a treballar en xarxa, a coordinar-vos amb tots els i les professionals que 
treballin al barri o a la zona. Feu xarxa amb tothom amb qui pugueu contribuir a millorar 
l’acompanyament envers els infants i les famílies. 
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conscients de les diversitats  i les desigualtats familiars i atendre-les forma part del treball 
quotidià per una igualtat d’oportunitats real per a tots els infants, per la lluita per l’equitat i pel 
benestar i el bon clima del centre. 

c) La comunitat i el territori: molt més que un escenari 

Finalment, en aquesta tríada imprescindible per construir una bona educació per a tots els 
infants i joves, trobem la comunitat i el territori. Aquí, ajuntament, clubs esportius, lleure 
educatiu, escoles d’art, música i dansa, biblioteques, museus, espais de formació en 
llengües, associacions de veïns/es, religions, centres mèdics, tallers d’arquitectura i de 
cotxes, botigues de venda de llana... poden tenir un paper molt rellevant en l’educació dels 
infants i joves. La proposta és que la comunitat i el territori no siguin una mena “d’escenari” 
indiferent a la dinàmica escolar. Sinó un agent clau, viu i amb múltiples interaccions amb 
l’escola bressol, l’escola d’infantil i primària, de secundària, els centres de formació 
professional, els centres de noves oportunitats, les universitats, els centres d’educació de 
persones adultes, etc. Cal contextualitzar tot els sistema d’educació formal (i alguns 
proposem que cal municipalitzar les escoles com a Finlàndia). Això implica contextualitzar el 
currículum en relació a la realitat territorial; fer esport en relació amb els clubs del municipi; 
implicar el lleure educatiu en les activitats de l’escola i l’institut; fer dinàmiques 
d’aprenentatge-servei amb la comunitat de manera habitual; establir convenir per tal que la 
música i les arts i les llengües i... arribin a tots els infants en el marc dels seus centres, etc.  

Com a conclusió podem dir que les famílies i la comunitat no formen part del problema de 
les escoles i instituts. Sinó que, indefectiblement, són una part molt important de la solució 
de les actuals complexitats educatives que tothom viu i experimenta. Ens necessitem tots els 
agents per fer una educació justa, equitativa i de qualitat per a tots els infants, joves i 
famílies. 
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- Alt grau de participació i implicació de la comunitat educativa en el projecte.  
- Inversió pública amb la qual s'aplicarà el projecte. 

Arribats a aquest punt convé contrastar les bases anteriors amb les del tan publicitat 
projecte L’Escola Nova 21: Patrocinat i cofinançat per la Fundació La Caixa i la Fundació 
Jaume Bofill. Aquest projecte és un pas més cap a la privatització de l'educació: 

- Perquè intenta que el concepte d'escola com a servei públic sigui igual per a les 
privades concertades que per a les públiques.  

- Perquè significa l'entrada de capital privat a l'escola pública i la promoció descarada 
de l'escola privada  

- Perquè la seva gestió es fonamenta en criteris de cost-resultats i una gestió 
fortament jerarquitzada basada en els decrets de direcció i de plantilles. I que basa 
bona part de les seves propostes en la voluntat del professorat i la disponibilitat de 
les famílies, 

- Intenta minimitzar els factor entorn i factor socioeconòmic. 
- Maximitza el valor de la competitivitat i l'emprenedoria liberal. 
- No té en compte experiències prèvies  

Les diferències són evidents i han estat analitzades en una altra microponència. 

Experiències pedagògiques 

La segona part de la ponència que es refereix a “experiències pedagògiques“, he tingut 
dubtes sobre quina experiència destacar: Projecte educatiu per a la jornada continuada a 
primària, Aula oberta a l'ESO, El barri on vivim, o Un projecte interdisciplinari d'escola. He 
optat per aquest últim per diverses raons: 

- Perquè és de fa 30 anys i avui que es parla de projectes com la gran innovació convé 
recordar que en pedagogia està gairebé tot està inventat i el que fa falta és 
readaptar-ho i  aplicar-ho en nous contextos 

- Perquè és un projecte que parteix del cinema com a fil conductor per interrelacionar 
centres de diverses localitats: Callús, Maresme, Esparraguera, Santa Coloma de 
Gramanet, Barcelona, L'Hospitalet (Publilla Casas). 

- Perquè hi ha alumnat que encara, ara, em recorda aquells projectes i experiències. 

El projecte està publicat en el nº 218 de la revista Butlletí dels mestres, editat per la DG 
d'Ordenació i Innovació Educativa i és aplicable a alumnat de 12 a 16 anys .  

Resumiré el que vam realitzar a l'Hospitalet: 

1. Justificació didàctica: buscar una sortida a la falta de motivació i intentar pal·liar 
tant com sigui possible el fracàs escolar, es modifiquen cursos i cicles pel que fa a 
l'estructura i l'organització. Calia canviar mètodes, formes d'agrupament i aprofitar  
els màxim els recursos  d'espai i de professorat que tenien a l'abast. Aquesta idea, 
juntament amb la necessitat d'agrupacions flexibles i la reducció de ràtio al aula és la 
base del projecte de tallers. 

2. Context: barri de Pubilla Casas a L'Hospitalet de Llobregat 

3. Objectius Generals: 

- Proporcionar una formació integral a l'alumnat, adaptada a les seves 
aptituds, capacitats i interessos 
- Desenvolupar les capacitats d'observació, experimentació i reflexió 
- Conèixer i utilitzar adequadament els diferents instruments i materials de 
cada tècnica 
- Desenvolupar sentiments de convivència i col·laboració entre l'alumnat de 
11 a 16 anys 
- Trencar l'esquema habitual aula /curs  



 
 
 
BLOC 4 /// COMUNITAT EDUCATIVA: PARTICIPACIÓ I DEMOCRÀCIA ∙ Eines i experiències pedagògiques per 
educar en comunitat i democràcia (José Manuel Rubio) 

 
 

133  Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana, 25 de març de 2017 ∙ debateducaciopublica.cat 

 

 

4. Estructura del Projecte-Tallers 

- Les àrees educatives : Les assenyalades en el currículum: Llengua catalana, 
castellana, idioma, matemàtiques, naturals,...... 
- Tallers o projectes de: 

a- Tallers de llengües: expressió corporal, dansa, teatre, còmic, 
premsa, cinema 
b- Tallers de ciències: Experiències amb electricitat, construccions 
geomètriques, cinema (llum, lents, so..) 
c- Tallers de socials: el barri, cartografia, gràfics, construcció de 

mapes... 

5. Horaris i agrupació: 

- Matins: agrupació en una aula de cursos paral·lels heterogenis (curs 
ordinari) 
- Tarda: Desenvolupament dels tallers i projectes. 

Agrupació flexible: al llarg del curs , cada alumne ha de passar per 1 taller del grup 
de llengües, 1 del grup de ciències, 1 del grup de socials i dos tallers optatius. 

Primerament, s'explica a l'alumnat el funcionament dels tallers, després l'alumnat els 
tria per ordre de preferència per tal de facilitar la distribució. 

L'adscripció es realitza en sessió conjunta entre el professorat i delegats de curs de 
l'alumnat 

6. Temporalització: el grup-taller o cada projecte té una duració de 7 setmanes, i es 
realitzen en els períodes següents: setembre-octubre, novembre-desembre, gener-
febrer, març-abril, maig-juny 

7. Metodologia: els mètodes són fonamentalment actius, i es basa en la planificació i 
elaboració d'un projecte. 

8. Finançament: tot  el material didàctic  del centre és col·lectiu i s'adquireix amb les 
aportacions que rep el centre del Departament d'Ensenyament (50%) i Ajuntament 
(10%) aportació de les famílies (40%) 

9. Avaluació: es valora l'actitud davant la feina, els hàbits i els objectius assolits. Al 
final de cada taller l'alumnat dona la seva valoració del taller. La qual cosa ens servia 
per modificar-ne alguns aspectes. 

10. Un model de projecte: el taller de cinema: hem d'assenyalar que ens va ser de 
gran ajuda el suport de Lluis Rey i Aurora Maquinay, mestres a Santa Coloma de 
Gramanet i del CRP de l'Hospitalet. El meu reconeixement des d'aquí. 

Tot el taller es basa en un conjunt d'activitats que cal dur a terme per realitzar una 
pel·lícula, comencem en 8mm i acabem en vídeo: 
Activitats realitzades: 

- Argument, tema i guió a partir del visionat de  una pel·lícula del cinema mut, 
facilitades pel CRP de l'H.  
- El llenguatge cinematogràfic: Plans, escenes, seqüències, 
- Tecnologia del cine: Llum, lents, so, trucs,... 
-Espai- Temps-personatges 
- La pel·lícula del taller: l'alumnat inventa i desenvolupa: 
La idea, l'argument, el guió literari i el guió tècnic de la primera seqüència i la 
realització en vinyetes d'aquesta primera seqüència programada.  
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Per grups es selecciona una idea o projecte i finalment, entre tots, se 
selecciona un projecte, que serà la pel·lícula / projecte a realitzar per tot el 
grup. 
Ara , l'estructura del taller ja serà diferent. Fem equips de traball: 

- Guionistes 
- Càmeres 
- Il·luminació 
-Ambientació-decoració-retolistes 
- Actors i actrius 
- Realització i muntatge. 

És evident que alguns alumnes estaven en més d'un grup. 

12. Orientació professional: l’últim dia es fa una relació del camp professional que 
ofereix la indústria del cine i una relació de centres on es pot estudiar cadascuna 
d'aquestes professions: Electricitat, decoració, imatge i so, direcció i realització, 
teatre,... 

13.Valoració final de l'activitat: es fa al final del taller i en general agradava a 
l'alumnat. Amb el temps, el més reconfortant és trobar-te avui amb ex alumnes de 
més 40 anys que recorden amb afecte aquelles experiències i que alguns i algunes  
han provat en el camp dels audiovisuals, vídeo jocs  i sobretots  es va aconseguir 
motivar a l'alumnat i reduir el fracàs escolar. 
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Pare 

A l’escola Ausiàs March de Les Corts hi ha hagut un intent de tancament i han sorgit 
mobilitzacions. L’esperit de lluita de les famílies i la victòria de l’escola Mar Nova anima a 
altres famílies a lluitar. Anima a les famílies a pensar si han aconseguit no tancar la mar 
Nova, aquí també ho podem aconseguir. L’esperit de lluita és important i s’ha de cuidar i 
mantenir. 

Pare 
President d’Ampa 

Felicitar a la Mar Nova. És fonamental moure’s i saber el què han fet els altres per aprendre. 
Hem sofert 4 intents de tancament. Del primer hem après molt. Units podrem fer més força. 
Ens van avisar un mes abans de la preinscripció que no n’hi hauria, quan s’havia tancat una 
línia l’any abans. No hi havia informació. Gens. Tres mocions municipals aprovades de que 
els hi construien l’escola, però del que diuen no ho fan, els hi van ampliar els mòduls de 
barracons.  

Tot el que es faci en positiu ajuda, manifestacions, festes, també educa als fills i filles, 
avançar no enfadar-se. Treballen molt a nivell local, cal també una lluita global. La FAPAC 
ha de tenir una visió global. Les pressions i les manifestacions sí que serveixen, per la 
pressió de tothom (famílies, docents i tot Viladecans). L’escola pública de la Mediterrània de 
Viladecans es salva per la pressió, i no només dels pares i mares, sinó de tot l’entorn. Tots 
junts. 

Professora i mare d’Ampa 
Tinc experiència a l’AMPA i n’hi ha que han perdut el sentit de lluita. M’agrada molt sentir-
vos. Com la FAPAC pot ajudar als pares i mares a moure’s? Crear alguna xarxa on tots els 
pares i mares participin, no només ela que estan a punt de tancar-los l’escola.  

Mestra 

S’ha tancat l’escola del Rocío de Sant Vicenç dels Horts, escola de comunitat 
d’aprenentatge. No s’ha aconseguit no tancar-la. Segurament dins hi havia gent lluitant, però 
no se’ls va recolzar gens. Com és que s’ha quedat sola? On és la xarxa entre escoles? Les 
escoles competíem entre nosaltres per veure quina era la més bonica a les Portes Obertes. 

Mestra i mare 
La xarxa és molt important per poder-nos ajudar. A l’escola on treballo l’AMPA organitza la 
Festa de les cultures, molt potent. Aquest matí he estat a “l’Ara és demà” i parlaven molt de 
la Comunitat del territori. A “l’Ara és demà” fins el dia 15 i es poden portar aportacions. Per 
això cal que el que es digui en aquest debat es porti a “l’Ara es demà” perquè han dit que ho 
publicaran tot.  

Professor de secundària 
Com pot el Departament d’Ensenyament parlar a “l’Ara és demà” de fer xarxa si el que fa és 
potenciar el finançament vinculat a resultats, si elimina la democràcia.  
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Professor de secundària 
Embat 

La idea de la comunitat va més enllà de la família. Sobretot està molt arrelat a l’entorn. S’han 
d’obrir els centres, però més. Els centres són instal·lacions públiques que han d’estar oberts. 
Anar més enllà d'obrir el centre, és un lloc públic com ateneus llibertaris: esport, formació, 
política. 

Sóc professor de secundària i a secundària les famílies desapareixen de les AMPAs i 
instituts, i als docents ja els hi va bé. 

Per innovar a l'aula tenim el problema del curriculum, estructures rígides, i els drets laborals. 
Quan innovo em menjo les meves hores, afecta als drets laborals. 

Mestre 

CGT 
Innovar amb estructura jeràrquica i competitiva? Abans el material era comunitari, i això 
suposava responsabilitat i educava en valors. La burocratització del sistema impedeix les 
relacions humanes i la innovació. Problemes amb les companyies d'assegurança. El 
problema és de mentalitat global. 

Mestra jubilada 
Rella 

Coeducació, participació, mestres activistes. Dualitat escola transformadora o transmissora. 
El paper ho aguanta tot, però el que no ho aguanta és la feina. Els mestres hem perdut pes, 
credibilitat. 

Com a molt obrim una porta petita als pares, al Consell Escolar, cal obrir molt més. Es 
necessiten espais per a les famílies. El treball comunitari m’agrada, però ara està als papers 
però no hi ha recursos per fer-ho. Tothom ho diu, molt bonic. Però no es pot fer sense 
temps. No es pot demanar als mestres que treballin fora d’hores. Ha d’anar amb el 
pressupost adequat. Es una feina que ens toca fer. Si estic en una escola molt conflictiva 
amb pobresa no té cap sentit si no visc el que viu el barri. Infants sense menjar, famílies 
ocupant, desallotjaments, desnonaments. Les mestres hem de participar dels problemes de 
la comunitat. Es necessari que el mestre participi a la comunitat, que conegui els problemes. 
Aquesta és la labor. Els mestres ens hem de creure que som agents importants, i per tant, 
hem de reivindicar temps per fer-ho.  

Es parla molt de canvi i innovació pedagògica però ara no hi ha recursos, només a costa del 
temps i ganes de les mestres. 

Pare 
Cal crear vincles socials entre tothom que està a l’escola. Cal millorar la relació de mestres i 
famílies, el vincle personal, els espais. Cal que els mestres informin a les famílies dels 
problemes laborals i socials, vagues, insubmissió a proves, etc. 
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Pare  
FAPAC i FAMPAS Badalona 

Hem de fer que els nostres fills adolescents s'impliquin a l'institut. A la manifestació del dia 9 
la majoria eren estudiants. Us demano que perdeu la por a les famílies. Les famílies són els 
grans aliats dels mestres, això ho heu de traslladar als companys i companyes. 

Mestra jubilada 
38 anys de mestra. Abans les vagues es feien sempre amb una assemblea prèvia de 
mestres i famílies, sempre. No se'ls hi enviava un paperet informant com ara. Sap greu 
aquesta dissociació famílies/mestres (claustres), i que no sigui participatiu ni col·laboratiu. 
No pot ser aquesta jerarquització piramidal dels equips directius als centres. Ni els claustres 
ni els consells escolars són participatius ni democràtics. És veritat que ara costa més sortir 
de la classe, però es pot fer. Per exemple interpel·lar a l’alumne, fer-lo participatiu. Es pot 
trencar el model, fins i tot amb llibres. Fa molts anys que hem estat fent racons i ambients, i 
ara en diuen innovació. El problema és la transmissió de valors que transmetem. Reproduir 
un determinat model social, que tots siguem xais. Des de l’activisme cal discurs. És una 
militància ideològica i política.  D'aquí, d'aquest debat educació pública, ha de sortir un tipus 
de plataforma, on crear discurs i reflexió, debat. 

Mare  
FAPAC 

Les famílies tenim la sensació de que estem empenyent molt a l'escola i nosaltres, les 
famílies, estem al final. Em preocupa que es lligui innovació amb temps. Bé, prefereixo 
parlar de bones pràctiques educatives, no d’innovació. Les Ampas som diferents de les de fa 
30 o 40 anys i la sensació que es té és que gestionem, molta gestió: organitzem les 
extraescolars, sortides, tasques de gestió, paguem per materials, etc. També volem parlar 
d'educació, de valors, pedagogia, acompanyament, diversitat, gènere, etc. 

Professor de secundària i pare 
AMPA Eixample 

A les AMPAs tenim un drama de participació. A més cada vegada a les AMPAs es parla més 
de gestió (assegurança, extraescolars...) i no es parla de coses importants com és la política 
educativa. Cal menys gestió i més politització. Falta una repolitització de les AMPAs. Potser 
estaria bé que els docents dediquessin temps a explicar a les famílies el que passa, i la 
FAPAC també ho fes, que es fessin xerrades sobre política educativa. Això farà més bones 
les relacions amb els i les mestres. 

Metodologies d’innovació i drets laborals: autoexplotació de treballadores públiques. Escoles 
amb composició social desfavorida, guetitzades, grinyola. No només a centres guetitzats. 

Mestra 
Hi ha mestres que es situen per sobre de famílies i alumnes. Tots ens necessitem i estem 
relacionats, i per tant, crec que s’ha de fer més comunitat i treballar més junts. A part 
d’alguna dificultat, hi ha moltes avantatges. 
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Mestra 
Coordinadora en defensa escola pública Vallès 

Occidental (CEPVOC) 
Al CEPVOC funcionem amb comissions de treball de la comunitat educativa. “Ara és demà” i 
el Departament d'Ensenyament ens han fent jugar uns rols determinats, als mestres molta 
feina, pocs recursos, autoritarisme. Ens han col·locat en calaixos separats perquè ens estan 
fent jugar uns rols determinats: claustre, ampas, etc.. S’han de superar aquests rols. Si 
aquest debat té futur és per visualitzar-nos com a comunitat educativa i saber què volem, cal 
saltar la valla i plantejar batalla com a comunitat educativa i tornarem a estar junts. S’han de 
superar aquests calaixos “estancos”.  

Mestre 

Hi ha d'haver mecanismes que regulin les relacions entre famílies i mestres, i ho ha de fer 
l'administració. L'educació no és un servei. Dret a escollir escola o a construir l'escola que 
volem? 

Professor universitari 
Se’ns barregen coses. Estem donant respostes velles a noves preguntes. Estem vivint un 
canvi d’època. Estan canviant les preguntes: què vol dir educar? Transmetre? Cada cop 
estem vivint més pressió en el procés de socialització d'infants i joves. Són preguntes noves, 
hi ha canvis estructurals.  

Els espais i el temps, són coses que s’han de tenir en compte a l’hora de fer escoles. No ens 
estem plantejant espai i temps en els centres. Com pot ser que en 15 anys les escoles no 
puguin funcionar com centres cívics per culpa de l’assegurança? Ja al 2003 la resposta era 
l’assegurança.  

Com participa l’Ampa a la comunitat? Com plantegem les participacions per les famílies 
diverses? Participar és el mateix que parlar i fer reunions? S’han de plantejar altres models 
de participació. No totes poden anar a reunions a les 22h de la nit. Però segur que es poden 
trobar altres maneres. Hi ha moltes preguntes.  

Mestre, professor de secundària i pare 
Ara parlo com a pare. Si es vol participar es pot. Quan es vol participar hi ha eines. L’eina 
d'educar l'has d'estimar, no té horari. Cal dedicar-hi hores a l'educació amb il·lusió i també 
cal reivindicar. Més participació implica millors resultats. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest document serà presentat com a aportació Ara és demà. Això no 
obstant, la tasca del Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana no 
s’atura aquí. Les informacions, reflexions i accions del debat extraordinari 
continuaran més enllà dels espais i els temps establerts pel debat oficialista. 
N’anirem informant puntualment al web www.debateducaciopublica.cat, a les 
xarxes socials (https://www.facebook.com/debateducaciopublica i 
https://twitter.com/debateducacio) i per correu electrònic (podeu subscriure-us 
al nostre mailing al web www.debateducaciopublica.cat).   
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