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Presentació del Bloc 2  
Docents i altres treballadores, el principal tresor de 
l’escola pública 

A diferència del que pot passar en altres àmbits de la societat, el principal recurs de 
l'educació són les persones. L’educació la fan les persones. Hi ha els espais, les ràtios, els 
recursos, la formació... tots són elements fonamentals i que condicionen la manera de 
treballar, però les decisions rellevants les prenen les persones. Les persones són les que 
decideixen els objectius, els valors, les prioritats, el respecte, la cura, l’acompanyament... 
que esdevé en l’educació.  

Estem a una societat molt complexa que cuida molt poc la seva escola però n’espera 
molt d’ella. I els docents es troben en el bell mig d’aquesta contradicció. La feina de docent 
és una feina molt agraïda i socialment molt rellevant però rep moltes pressions. I encara que 
hi hagi implicació i que el tracte humà sigui molt important no podem oblidar que és una 
feina, que els docents són treballadors i com a tals cal respectar i exigir els seus drets. 

És en el tracte i la consideració envers les persones que fan l’educació on es pot veure la 
línia política i educativa que es vol traçar En aquest bloc del debat extraordinari volem 
conèixer, entendre i pensar el paper social dels docents, volem informar-nos sobre les seves 
funcions i realitats, que van molt més enllà del que tradicionalment pensem: són educadors 
per a la vida, els coneixements, la societat, les emocions, son treballadors socials, son 
activistes polítics... tenen unes condicions i les necessitats laborals específiques i molt 
complexes. En definitiva, aquest bloc el dediquem al docents i les altres treballadores 
perquè volem reclamar de manera informada la importància cabdal dels docents en la 
nostra societat i donar-los el nostre reconeixent.  


