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AQUEST DOCUMENT HA ARRIBAT A TOTES LES PERSONES INSCRITES A L’ESCOLA D’ESTIU
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A. Introducció

Un compromís col·lectiu per l’educació, camí d’una llei catalana.

La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, compromesa amb el Marc
Unitari de la Comunitat Educativa1, s’ha pronunciat ben aviat. El mes de gener passat es va presentar
el document Un compromís per l’educació a Catalunya que és el resultat del treball de tot un curs (el
2003-04) a l’entorn de quatre grans temes: administracions, autonomia de centres, professionals i
currículum. L’objectiu: definir un model de sistema educatiu per al país que millori substancialment
el que tenim ara i que pugui quedar recollit en una llei catalana d’educació.

Si bé els inicis dels treballs per consensuar unes línies prioritàries per a la necessària –i acordada–
modificació del sistema educatiu van tenir lloc en uns moments (setembre de 2003) en què ni
sospitàvem els importants canvis en l’àmbit polític que ens tocaria viure, la tasca realitzada al llarg
del curs passat i organitzada aquests darrers mesos en forma de publicació és perfectament adient al
moment. És una de les primeres aportacions col·lectives –aquesta amb el valor afegit de recollir de
forma consensuada les diferents sensibilitats i punts de vista d’entitats representatives d’estudiants,

                                                          
1 Entitat formada per la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), la
Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Secundària (FAPAES), la Federació de Moviments
de Renovació Pedagògica, els sindicats Comissions Obreres, FETE-UGT i USTEC-STES, i els sindicats
d’estudiants Associació d’Estudiants Progressistes (AEP), Associació de Joves Estudiants de Catalunya
(AJEC), Sindicat d’Estudiants (SE) i la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans (CEPC)
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pares i mares i professorat– que es fan després de la presentació dels treballs per a un Pacte Nacional
en Educació. És en el marc d’aquest acord subscrit amb el MUCE que fem les nostres aportacions.

Caldria contextualitzar una mica aquest Pacte.

A nivell internacional, no és difícil identificar  sectors que aposten, encara, per un sistema educatiu
selectiu, al que tingui accés – només – un sector privilegiat de la societat, amb dobles xarxes de
qualitat i recursos, al servei de la transmissió de coneixements i valors per al manteniment del
sistema econòmic i social. Els sectors de progrés plantegen unes finalitats per a l’educació que
tendeixen al canvi i la millora social i volen aprofundir en les idees de comprensivitat,  cohesió,
d’igualtat d’oportunitats i equitat. Nosaltres ens decantem per aquesta  opció perquè creiem que el
coneixement ha de servir per formar una ciutadania culta amb valors com el civisme,  la
sostenibilitat, la solidaritat i la cultura democràtica. El coneixement ha de permetre a les persones
l’accés als bens culturals i socials,  i l’educació ha de contribuir a fer  les persones més lliures i
felices, a més de construir una societat cohesionada i equitativa.

A l’espai europeu es treballa per un acord en l’ensenyament universitari que faci d’Europa un espai
econòmic cada vegada més competitiu, però en el Tractat pel que s’estableix una Constitució per a
Europa  no es fa cap referència als objectius dels sistemes educatius per educar en els valors que la
mateixa Unió defineix com a propis. Hi ha un profusió destacable de capítols dedicats al camp
productiu, comercial, laboral, polític, financer, de defensa,... però hi ha molt poca referència als
objectius educatius de la Unió, o –si més no– als sistemes educatius dels països de la Unió.

A nivell estatal, estem en plena fase de modificació legislativa: prorrogada l’aplicació de la LOCE,
s’està treballant sobre el projecte d’una nova llei, la LOE. Aquesta hauria de ser una llei de mínims,
que reculli l’experiència de l’aplicació de les reformes anteriors – procurant no caure en els errors
que han impedit una millora generalitzada del sistema i han provocat una reacció contrària en
determinats sectors -  però assegurant uns principis educatius amb molta fermesa:  el dret a
l’educació universal i una educació no segregadora que potenciï la cohesió social.

En l’àmbit català cal estar atents a l’elaboració del nou Estatut d’Autonomia per veure com quedarà
el marc competencial que condiciona l’educació, i com es plantejarà el finançament que, com citem
diverses vegades en aquest document, és l’autèntic indicador del valor que es dóna a l’educació. A
Catalunya, els nivells d’inversió en educació ha anat minvant paulatinament fins a ser dels més
baixos de l’estat i del nostre entorn, i això no lliga gens amb la voluntat de fer – de l’educació – un
motor de progrés i benestar. I cal concretar totes les millores en  una llei catalana d’educació.

_______________________________________________________________
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