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

ALTRES INTERVENCIONS  

 
 

Educació al llarg de la vida 
Eduard Requena, CCOO 

 

Introducció de context 
La desinversió i la mercantilització de l’educació dels darrers anys posen en perill el dret 
fonamental a l’educació i la formació situant-la sota paràmetres de mercat que trenquen la 
igualtat d’oportunitats essent les persones amb situacions socioeconòmiques més adverses 
les més desafavorides. L’efecte transformador de l’educació en paràmetres de cohesió 
social i benestar resta per tant en risc. 

La manca d’ocupació i la precarització d’aquesta, el baix nivell formatiu de moltes persones, 
l’elevat atur estructural, el creixement de la pobresa i desigualtat, la bretxa salarial entre 
dones i homes i molts altres indicadors reflecteixen unes polítiques neoliberals que cerquen 
en la desprotecció i la injustícia elements per individualitzar a les persones i transformar la 
societat en una selva on sempre guanyaran els mateixos. 

Com a contrapunt de tot això ens trobem en una societat que canvia de forma accelerada en 
la qual el coneixement és cada cop més determinant per a no quedar-se al marge i on una 
consolidació inicial i actualització permanent de competències diverses constitueixen 
elements fonamentals per al ple desenvolupament personal, social i laboral al llarg d’una 
vida que ha esdevingut més longeva. 

Queda per tant palès que cal oblidar l’educació o la formació com etapes inicials o puntuals, 
que cal situar a les persones en el centre de tot un sistema de dret a l’educació al llarg de la 
vida per empoderar-les en el seu moment vital, que s’han de superar els simples blocs 
finalistes educatius o formatius i que per tant cal orientar i acompanyar i superar els murs 
administratius o els itineraris lineals de major o menor valor. 

És un fet que actualment l’educació obligatòria ja no garanteix el ple desenvolupament 
personal i social i que per tant cal avançar cap a ofertes universals no visualitzades com un 
negoci i és per tot això que cal parlar al segle XXI de l’educació, la formació i l’aprenentatge 
al llarg i ample de la vida. 

La informació, orientació i acompanyament són cabdals per aprofitar les millors aptituds, 
capacitats i projectes de les persones trencant així la idea de que esdevinguin simples 
mecanismes d’encaix entre persones i ocupació. Perquè el sistema educatiu i formatiu no 
pot restar supeditat a un d’econòmic i empresarial que ara mateix ofereix majoritàriament 
treball precari i que en el cas de molts joves els obliga a marxar lluny per trobar oportunitats 
a l’alçada de la seva formació. 

Relacions amb la 2ª ponència d’Ara és demà 
Aquest text comenta majoritàriament en la seva introducció aspectes com: 

“Estem preparant estudiants per a treballs que encara no existeixen... per fer servir 
tecnologies que no s’han inventat... per resoldre problemes que encara 
desconeixem” 
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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.). 

http://www.ub.edu/ice/jornades/literatura2017
http://www.ub.edu/ice/jornades/literatura2017
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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. 
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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. 

 


