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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. 



 
 
 
BLOC 3 /// PRIVATITZACIÓ I MERCANTILITZACIÓ: L’EDUCACIÓ I LES ESCOLES COM A BÉNS DE MERCAT ∙ Altres 
intervencions 

 
 

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

 

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! 


