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PRE  
ALGUNES CONSIDERACIONS AL TEXT DEL 

PROJECTE DE PACTE NACIONAL PER 

DUCACIÓ. OPORTUNITAT I COMPROMÍS, 
SENTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA EL 6 DE SETEMBRE DEL 2005 



 

Presentem aquestes notes amb el pensament que el pacte que es pretén és un acord 
necessari per trobar vies d’avenç per posar al dia l’educació del país, per resoldre 
confrontacions enquistades i per superar esculls que fa temps ens tenen encallats. És per 
això que els Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya recolzem la iniciativa i 
recolzarem el text que sorgeixi del diàleg i l’acord entre tots els sectors que s’ha cridat a 
pactar.   
 
Però, des del nostre punt de vista, perquè les vies que obri el pacte siguin una millora i no un 
triomf d’uns sectors sobre els altres, cal que, per una banda, interessi els sectors més 
refractaris a entrar dins del concepte de servei públic però que, també per l'altra, satisfaci els 
sectors més progressistes. Ens sembla especialment important que la configuració del 
Servei Públic d’Educació que proposa el Pacte permeti –de forma prioritària–, impulsi i faci 
efectiu el progrés de l’educació de titularitat pública, posant-la en condicions de ser el motor 
de l’educació del país. 
 
Dins d’aquesta concepció de pacte volem exposar quines mancances hi trobem i fer algunes 
propostes sobre diversos apartats del text.  
 
 
a) Mancances  
 

1. Ens sembla massa escolar, que no parteix del concepte d’educació, tot i que aquest 
terme figuri al títol. Pràcticament no conté propostes que no es refereixin al sistema 
escolar i, per tant, no s’avança en la direcció de situar-lo com a l’instrument  
important, però no únic. El Govern, per desplegar el Projecte Educatiu nacional, té 
molts més camps on intervenir i la societat catalana ha de comprometre’s des de 
més àmbits. Aquest és un tema clau ja que, com es desprèn de les diverses 
avaluacions internacionals dels sistemes escolars, l’èxit del sistema escolar, en molt 
bona part, es deu al valor que la societat dóna al sistema educatiu i a com, en 
coherència, hi col·labora i n’assumeix responsabilitats. Per tant, no només cal 
intervenir gestionant, dirigint, avaluant, i reformant, si cal, el sistema escolar, també 
cal fer que l’educació sigui tinguda com a prioritat per tota la societat. 

 
Per exemple:   
 
- Professionals de l’educació. Només es parla de professorat i no es tenen en compte els 
altres professionals que intervenen en l’educació.   
 
- Alumnat. Els estudiants no hi tenen cap paper rellevant, ni es fa cap proposta innovadora 
per buscar-ne la complicitat, per implicar-los en la seva educació, ni hi ha mesures per 
desenvolupar la seva responsabilitat en el fet educatiu. 
 
- Altres espais educatius. Apareixen - sense ser desplegats en cap proposta - conceptes 
com educació al llarg de la vida, l’educació fora escola, el suport a la família perquè 
exerceixi el seu paper educatiu, mesures per a la transició del món escolar al món del 
treball... En aquests moments ens semblen temes clau que no poden quedar en simples 
frases si el que es vol és un Pacte per l’Educació amb una perspectiva que no sigui de molt 
curt termini.  
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- Compromís del conjunt del Govern. No apareix cap mesura que impliqui de ple la resta de 
Conselleries del Govern. No s’explicita de quina manera és un compromís de tota la 
Generalitat per l’Educació del país, i no tan sols unes mesures pactades amb els interessats, 
que es prendran com una tasca de gestió més del Departament d’Educació.  
 
 
 

2. No es concreten aspectes determinants per fer aparèixer com a viable el pacte. 
Algunes mesures es despleguen amb un nivell molt alt de concreció i d’altres només 
són indicades, quan són determinants per a l’èxit de les mesures que es desprenen 
dels acords. Si no tenen el mateix desplegament es dóna la impressió que queden 
en un segon pla.      

 
Per exemple: 
 
- Finançament. Tot i que s’hi dedica el primer punt dels Aspectes generals, la concreció és 
imprecisa, i el calendari d’augment pressupostari inexistent. Se supedita tant a la voluntat 
política que fa aparèixer totes les mesures com a mers desigs, propostes que poden quedar 
en bones intencions.  
 
- Servei Públic d’Educació. No hi ha cap proposta que permeti entendre com es pensa 
actuar per millorar l’escola de titularitat pública. Sembla com si, fent entrar l’escola 
concertada en la dinàmica de servei públic, l’escola pública ja hagués de millorar 
automàticament. És veritat que la dicotomia pública-privada enverina la situació de la 
pública, però caldria fer propostes que la conduïssin a ser el motor de la qualificació de tot el 
sistema educatiu. D’altra banda, no hi ha cap mesura que permeti imaginar com 
s’aconseguirà que els centres privats concertats que s’inscriuen al Servei Públic compleixin 
els acords pactats. No s’hi veuen altres instruments que els mateixos que fins ara s'han 
demostrat ineficaços. 
      
- Estatut docent. S’anuncia l’autonomia de centre però no es fa cap proposta d’avenç. La 
formació d’equips docents coherents i estables no supeditats als mecanismes de 
funcionament actuals dels cossos de funcionaris és una qüestió clau per a qualsevol 
autonomia autèntica. El text reconeix aquesta necessitat, però en el tracte que fa del tema 
s’endevina que - qui ho escriu – ho fa amb la idea que només es podrà tocar a molt llarg 
termini, amb sort.  
 
- Il·lusionar el professorat. Si un dels pactes que urgeix és entre el professorat i 
l’administració educativa, per trencar d’una vegada l’actitud hostil que han generat anys de 
desenganys, per vèncer la impressió que es té d’haver estat abandonat i menystingut, de 
haver-lo fet culpable de tots els dèficits que s’avaluen en la nostra joventut... trobem molt 
poques mesures que, en una primera lectura, permetin al professorat recuperar la 
satisfacció en la feina i la confiança en l’administració que li ha de donar suport.  
 
 

3. Es fan propostes sense una argumentació sòlida. Algunes de les propostes responen 
a reivindicacions defensades per alguns sectors de la comunitat educativa però no a 
una justificació que vagi més enllà de satisfer una pressió social.    
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Per exemple: 
 
- La sisena hora als CEIP. No s’ha fet per atendre les necessitats del currículum, detectades 
a partir de l’anàlisi i l’acord de quins són els sabers bàsics que volem assegurar a tota la 
població. Les famílies volen allargar l’estada dels seus fills als centres, en horari i calendari, 
ho han expressat a bastament, però no sabem si el que és bo per als pares és necessari per 
als fills. Reconeixem que pot ajudar a conciliar la vida familiar i laboral i que ajudarà a reduir 
les diferències entre la privada i la pública. No ens volem posicionar en contra, però afirmem 
que no s’ha fet en base a les argumentacions que haurien de fonamentar decisions d’aquest 
tipus. Caldria valorar, a més, si els costos que genera aquest acord estan situats 
adequadament en les prioritats pressupostàries que poden ser consensuades.  
 
- Perfil del professorat. Es fan propostes que milloraran la seva formació i les condicions 
laborals del col·lectiu, però no es fa prou èmfasi en el model de professorat que necessita la 
nostra societat i l’escola del futur. Si necessitem un professorat implicat en la seva funció 
social, que se senti responsable de fer possibles les vies de desenvolupament que s’ha 
marcat el país, que assumeixi el paper protagonista que té com a generador de cultura en 
l’entorn on desenvolupa la seva tasca, és evident que no necessitem funcionaris que 
sàpiguen aplicar amb detall els reglaments sinó agents socials que intervinguin amb visió 
històrica en els àmbits on treballen.  
 
 
 
b) Propostes al text
 
 
EL SERVEI PÚBLIC EDUCATIU 
 
En la introducció, a banda de descripcions sociològiques i d’explicitar voluntats polítiques, 
només es fan propostes per a la xarxa de titularitat privada, i no es fa una definició del 
Servei Públic d’Educació que el faci entenedor i interessant per als centres públics. Quan es 
parla de l’interès legítim de les famílies per triar educació només es fa en referència a 
l’escola concertada; si és un dret s’ha de reconèixer per a tothom, no només per als que 
sempre han triat i han fet d’aquest concepte una bandera amb la qual atacar l’escola pública, 
intentant caracteritzar-la d’única. Com que, a més, és el mecanisme pel qual se selecciona 
l’alumnat, l’escola pública necessita que  es faci un reconeixement explícit d’aquest fet 
perquè és un dels greuges que té l’escola pública respecte de la privada. Aquest Pacte 
hauria de resoldre - per fi - els sentiments d’abandonament i de maltracte històrics que 
l’escola pública té acumulats i enquistats de fa temps. Per això hi hauria d’haver un 
reconeixement explícit de l’aportació que ha fet  i fa l’escola pública a la cohesió social i a la 
catalanització del país.  
. 
 

3.2. Desplegament del servei públic educatiu 
 
3.2.1. El concepte de llibertat d’educació ha d’estar supeditat al d’igualtat d’oportunitats, 

que s’ha d’assegurar amb la planificació. No es pot exercir la llibertat si no és des 
d’una base de tenir les mateixes possibilitats de triar. A més, com es podrà casar 
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que no es produeixi cap tipus de selecció de l’alumnat en el Servei Públic, amb el 
reconeixement dels idearis excloents com, per exemple, els que corresponen a 
l’escola religiosa? Tot l’alumnat pot sentir-se molt còmode en una escola laica, 
però és molt difícil que, per exemple, els musulmans puguin sentir-se a gust en 
una escola catòlica. 

 
3.2.2. Amb quin calendari es progressarà en l’establiment d’un marc horari equivalent 

entre l’escola concertada i la pública?  S’han valorat els costos de la sisena hora 
dins d’un planteig global de les prioritats pressupostàries? 

 
3.2.4. Com s’assegurarà que els centres concertats assumeixin el grau de 

responsabilitat alíquota en l’escolarització de l’alumnat amb NEE? Hi haurà 
mecanismes nous de control? Si no s’expliciten, no és creible que, el que ara no 
es “podia” controlar, pugui ser controlat en un futur.  

 
3.2.5 El tracte equiparable entre pública i privada concertada pot ser l’excusa per, una 

vegada més, no reconèixer la contribució a la cohesió social que fa la pública en 
molt més grau que la privada i, per tant, no atorgar-li els recursos que - en 
consonància - necessita. Del café para todos, a Catalunya, sabem molt bé què 
se’n deriva. 

 
3.3. El concert educatiu 
 

3.3.3. Ens sembla que  l’apartat d’altres despeses rellevants per a la definició dels 
mòduls pot ser una manera d’introduir discrecionalitat i arbitrarietat en el còmput de 
l’aportació pública que ha de rebre cada escola. 
 
3.3.4. Si les empreses que presten el servei públic no poden tenir caràcter lucratiu, les 
associem a  institucions sense afany de lucre o bé ONG: hi estan d’acord les escoles 
privades? Qualsevol empresa privada té com a primera finalitat l’obtenció de benefici. Si 
no es busca la manera de compaginar-ho, pot passar ben bé que es continuï dient una 
cosa i fent-ne una altra. 
 
3.3.5. Es parla de costos estàndard. En educació no es poden comparar costos sense 
fer referència a quines necessitats educatives s’atenen, i aquestes són difícils de 
mesurar. Determinar els costos estàndard és molt delicat, i l’experiència que tenim des 
de la pública d'aquesta mesura és que sempre acaben sent una excusa per justificar que 
la privada és més barata que la pública, quan les necessitats educatives que atenen els 
centres públics - al menys ara - no són equiparables als que atenen les privades.  
 
3.4. La planificació 
 
3.4.3. La clau en la planificació és qui és subsidiari de qui, si la pública de la privada o 
viceversa. Si això no queda ben lligat, dependrà de les voluntats polítiques lligades a les 
conjuntures de cada moment, i/o de cada territori. Caldria deixar completament fixat que, 
en la planificació, el concert a la privada és - tal com diu a l’apartat 3.3.1. - un instrument 
del govern, i que la seva concessió és subsidiària a les necessitats que prioritàriament 
estaran ateses per la pública. 
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CORESPONSABILITAT DELS AJUNTAMENTS AMB L’EDUCACIÓ 

  
 

Valorem com a positiu que les diverses administracions es coresponsabilitzin de l’educació i 
que els ajuntaments augmentin les seves competències de manera que les decisions es 
puguin acostar als interessats, cosa que fa crèixer la qualitat de l’administració. No creiem 
que als Moviments de Renovació Pedagògica ens correspongui valorar si el text del pacte 
s’ha quedat curt o té llacunes importants; en això senzillament ens sumaríem a les 
propostes que es facin des de l’administració local. Tot i així, hi ha en aquest apartat alguns 
temes que, per la seva importància, no entenem que només es tractin aquí. 
 
4.2.3. Competències sobre ensenyaments no obligatoris 
 
És erroni, amb l’actual legislació a la mà, parlar d’etapa educativa 0-3: l’etapa d’educació 
infantil és de 0-6. Creiem necessari, a l’hora de parlar d’aquesta etapa, que es remarqui el 
seu caràcter educatiu i, per tant, el carácter d’educadors de tots els professionals que hi 
treballen.      
 
El repte d’aconseguir un 85% d’escolarització en l'educació postobligatòria fins als 18 anys 
és un objectiu de país que no veiem clar que depengui, sobretot, de l’impuls que es pugui 
donar des dels ajuntaments. Cal un plantejament més global. 
 
També s’ha de plantejar quin model d’educació d’adults i de transició dels joves del món 
escolar al món del treball ens interessa. No ens sembla que estigui tan definit. Per tant, previ 
al repartiment de competències entre ajuntaments i Generalitat, cal una concreció i un 
consens sobre aquests models. És una tasca que serà llarga perquè no es pot fer més que 
en col·laboració amb les xarxes associatives ciutadanes (veïns, casals...) i els agents socials 
que configuren el món laboral i econòmic. 
 
4.4. El Consell Escolar i el Consell Escolar Municipal    
 
4.4.2. S’anuncia una nova regulació dels Consells Escolars Municipals que sembla que 
inclou novetats també en la seva composició. Hi haurà una representació directa dels 
centres? Quins canvis es preveuen? Quines noves competències? L’anunci dóna peu a 
moltes especulacions perquè el text es queda en una formulació molt general 
     
 
 
PROFESSORAT 
 
A la introducció del capítol es destaca la importància del professorat per emprendre 
qualsevol tipus de reforma, la necessitat de redefinir la seva formació inicial, valorar la funció 
tutorial, entrar en dinàmiques col·laboratives i cercar elements de reconeixement social. En 
efecte, el professorat té un paper fonamental però cal definir el model de professorat que 
volem, que necessitem per tirar endavant l’escola del segle XXI. La reforma real de 
l’ensenyament ha de conduir a la reforma del pensament i viceversa. Les mesures a 
endegar han d’anar en la línia de millorar el servei educatiu i alhora s’han de fer amb la 
complicitat dels i les docents; calen uns processos en els quals puguem visualitzar i 

 - 6 - 



 

il·lusionar-nos amb accions fermes en la línia d’una professionalitat més interactiva i 
col·laborativa amb l’alumnat, la resta de professorat, altres professionals de l’educació, les 
famílies, la comunitat, l’administració i la societat. Cal remarcar el compromís social de 
l’educació, de l’educadora, de l’educador.  
 
En aquest apartat, ja hem dit en nombroses ocasions que caldria referir-se als professionals 
de l’educació, no només als docents. Referir-se als múltiples i diversos professionals que 
avui ja estan als centres i que - de ben segur – s’ampliaran en el futur. 
 
5.1 Formació inicial 
 
Malgrat ser conscients que la reforma universitària és un tema en negociació i que depèn 
d’instàncies estatals i internacionals, creiem que per a una suficient preparació del 
professorat cal que la formació inicial –d’infantil, primària i secundària- tingui el màxim rang 
universitari i nivell d’exigència en l’apartat de contingut i en el pràctic. 
 
Estem d’acord en perllongar el període de pràctiques i que l’adequada superació d’aquest 
procés sigui requisit per a la titulació i la idoneïtat professional. Caldria garantir que aquestes 
es duguessin en les màximes condicions de qualitat, cercant aquells centres que poden 
contribuir realment a una sòlida formació i amb professionals que puguin compatibilitzar el 
seu treball al centre amb la dedicació al professorat en pràctiques. En la selecció d’escoles 
no es pot deixar de banda moltes escoles rurals, que de vegades per la seva dificultat 
d’accés o distància no se solen contemplar; la seva manera de funcionar i d’atendre la 
diversitat poden ser un espai de formació molt adequat. 
 
Creiem que és limitat que el perfil d’aquesta tasca es faci només des del Departament i les 
organitzacions sindicals. Aquestes hi han de ser en tant que representants legítimes del 
professorat i garants d’unes condicions laborals. Però creiem que altres col·lectius 
relacionats amb la renovació i la innovació educatives poden fer aportacions qualitatives 
interessants (Universitats, Moviments de Renovació Pedagògica, ...). 
 
Es fa especial esment a les TIC i a les llengües estrangeres en el pla de formació. Creiem 
que són temes importants i - en alguns casos - deficitaris en la formació, però ho veiem 
excessivament limitat. Creiem que el professor, la professora, en la seva formació inicial ha 
de tenir una base sòlida –filosòfica, pedagògica, sociològica- que li permeti fer front i li doni 
eines davant una realitat educativa complexa i canviant. 
 
Veiem interessant i necessària la coordinació entre el Departament d’Universitats, el 
d’Educació i les Universitats mateixes per tal d’anar ajustant la formació inicial al perfil 
professional que es requereix; creiem que valdria la pena obrir el debat i incorporar les veus 
dels diferents agents educatius. 
 
5.2 i 5.3- La professió docent i la funció pública de Catalunya 
 
L’Estatut Docent que apunta el Pacte s’emmarca i depèn del que es realitzi a nivell estatal. 
Creiem, però, que aquest Pacte hauria de marcar una tendència, un model educatiu basat 
en l’autonomia de centres, pivotant al voltant del Projecte Educatiu de Centre i del seu 
Consell Escolar, amb la finalitat de poder configurar equips estables que adquireixen 
compromisos temporals per dur a terme projectes elaborats i aprovats democràticament. La 
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selecció del professorat per dur-los a terme s’hauria de regir pels criteris de transparència, 
mèrit i igualtat d’oportunitats. Tots aquests processos han de comptar amb la corresponent 
avaluació continuada i final. 
 
Estem d’acord en que el component pràctic tingui un pes específic en l’accés a la funció 
pública. També que hi hagi un curs d’inducció en el que docents experimentats acompanyin i 
orientin els novells –també interins/es i substituts/es-. El primer any és de gran 
trascendència per al futur professional. Els sindicats, com a legítims representants del 
professorat, han de negociar les condicions d’aquestes noves figures tutorials, però criem 
que en la definició de perfils i aspectes més qualitatius hi ha d' haver l’aportació d’altres 
entitats representatives del professorat. 
 
D’altra banda, volem recordar que són docents tots els professionals que treballen a 
l’educació, inclosa tota l’etapa d’educació infantil. 
 
5.4- Formació permanent 
 
Creiem que una de les grans prioritats de la formació permanent hauria de ser l’augment de 
la cultura de la formació dels equips docents, fins al punt que aquests haurien de poder fer-
se càrrec d’uns quants crèdits de formació vinculada a les necessitats i mancances 
formatives dels equips. 
 
5.5- Promoció professional 
 
Estem d’acord en valorar la feina d’aula i la promoció horitzontal que s’apunta, però creiem 
que caldria una major flexibilitat en determinats llocs de l’administració: CRP, EAP, LIC, 
Inspecció, programes específics... per tal que el professorat les pugués ocupar 
temporalment. Això propiciaria mobilitat professional que beneficiaria - alhora – al servei i a 
la persona que l’exerceix. Com bé diu el seu nom, són serveis que han de funcionar tenint 
com a referència l’alumnat, l’aula, el mestre o la mestra que treballa amb els infants. El fet 
que hi accedeixin persones que han estat i estaran en relació amb la pràctica els fa més 
propers i més relacionats amb la realitat quotidiana de l’aula i del centre. 
 
La nova realitat educativa, les majors exigències, la complexitat del treball, fan que s’hagin 
de preveure - en l’horari laboral d’educació infantil i primària - espais per a la coordinació, el 
treball d’organització de l’aula... de manera que es redueixi el lectiu i s’incrementi el 
complementari. 
 
5.7- Professorat de centres docents privats concertats 
 
En aquest apartat sembla que només es fa referència a l’analogia retributiva; si parlem de 
servei públic d’educació potser hauríem de pensar en una confluència de drets i deures que 
- alhora també - han de confluir a nivell de centres educatius. 
 
Aspectes que hi trobem a faltar: 
 
Ens hauria agradat que, d’acord amb l’expressat en l’apartat de promoció professional, la 
funció inspectora i els serveis educatius estiguessin inclosos en l’apartat de professorat - de 
professionals de l’educació - i no en el d’autonomia. 
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Tal com dèiem en el document d’aportacions al Pacte: “Coincidim amb la conveniència que 
la funció inspectora potenciï la funció d’assessorament i d’avaluació dels projectes i de la 
funció docent. Si la relació entre la inspecció i els centres i professors es basés en una 
confiança mútua (cosa que, de moment, no és així) seria molt més fàcil plantejar la 
possibilitat que –ni que sigui de manera temporal i amb la formació pertinent– més docents 
treballessin en la inspecció. La possibilitat que la funció inspectora no fos permanent podria 
ser un revulsiu important per avançar cap a aquestes altres tasques o funcions de la 
Inspecció que, de moment, no estan massa en funcionament.“ 
 
 
AUTONOMIA DE CENTRE 
 
En línies generals estem d’acord en el concepte d’autonomia que s’apunta en la introducció. 
En tot cas potser hi trobem a faltar la referència participativa i democràtica que ha de tenir el 
model d’autonomia que volem per a tot el servei públic d’educació. En el nostre document de 
propostes al Pacte ho definíem: “L’autonomia de centre l’entenem des de la perspectiva 
participativa i democràtica. Hi té un paper fonamental el Projecte de Centre, els projectes 
com a elements vertebradors d’allò que farà el centre en un període determinat. Per això, és 
molt important que siguin pensats, elaborats i avaluats per la comunitat educativa. El 
projecte educatiu hauria d’estar cada cop més obert a la incorporació de les activitats 
escolars, extraescolars, menjador, activitats d’altres entitats del poble, barri o ciutat. De 
manera que sigui un document compartit i sentit per tothom, que pugui ser públic i un tret 
important per fixar la identitat del centre; hauria de ser un element bàsic per a l’elecció en els 
trasllats de professorat. “ 
 
L’autonomia és un element important a l’hora de possibilitar que el centre pugui establir una 
xarxa educativa amb diferents agents de l’entorn. El text fa referència als plans d’entorn; ens 
semblen una possibilitat, però en un context autònom caldria deixar i potenciar que els 
centres i territoris vagin trobant espais de vinculació organitzativa i educativa el més 
adequats possibles a les seves necessitats i a la seva realitat. 
 
Creiem que caldria fer un esment especial a l’escola rural ja que cal tenir en compte el doble 
vessant d’escola i de ZER. 
 
6.2- Desplegament de l’autonomia de centre 
 
6.2.2 Hi ha un compromís d’increment del pressupost de funcionament dels centres; estaria 
bé fer concrecions. 
 
6.2.3.1 Autonomia curricular 
 
Veiem interessant la idea de flexibilitzar les orientacions curriculars i la possibilitat que sigui 
el centre qui la concreti d’acord al seu alumnat i context.  
 
Quant als programes d’innovació, en un marc autònom creiem que hauria de ser el mateix 
centre qui els definís, n’elaborés el contingut i el procediment de realització. L’administració 
hauria de cercar els recursos necessaris i donar-hi suport. 
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Hi ha una sèrie de consideracions que creiem que s’haurien de tenir en compte: 
 

• Fa falta temps i una organització d’aquest perquè els claustres, els equips docents... 
puguin sentir-se part implicada en aquests projectes de desenvolupament curricular.  
També cal la formació i l’assessorament perquè els PCC siguin documents vius, útils 
i pràctics, el reflex d’allò que fem dia a dia al centre.  

 
• Els equips directius en general - i la figura de cap d’estudis en particular - tenen un 

paper fonamental en la dinamització d’aquests processos; la seva preparació per 
liderar-los tindrà gran incidència en els seus resultats. 

 
• Cal que hi hagi també una flexibilitat organitzativa per tal de poder distribuir les hores 

de coordinació en funció de les necessitats del projecte. Hem de valorar moltes 
pràctiques en aquest sentit que es fan des de diferents equips docents d’un centre o 
de més centres. El foment del treball en equip esdevé molt important. 

 
6.4 Reformes administratives 
 
Ens sembla correcta aquesta tendència a la descentralització, és un complement necessari 
per a l’autonomia. Nosaltres inclouríem el concepte de centre autònom en una xarxa 
territorial en el marc d’aquestes instàncies d’organització de zones: 
 
“El model autònom del centre es basa, també, en la interdependència amb els altres centres 
amb els que comparteix territori. Aquesta és la limitació de l’autonomia del centre. Cada cop 
més necessitarà de la coordinació i interacció amb els altres centres de la zona per tal de 
crear uns itineraris educatius coherents per a l’alumnat durant la seva escolarització de 0 a 
18 anys.  
 
Aquesta organització de zones educatives suposa disposar d’uns serveis especialitzats 
comuns, d’uns centres d’educació no formal de referència, d’un projecte educatiu compartit 
que implica la coordinació de projectes pedagògics, uns òrgans de gestió i participació que 
garanteixin el projecte, unes relacions entre els centres educatius i les entitats socials i 
culturals basades en la cooperació i l’acceptació col·lectiva de responsabilitats.” 
 
6.5.1 L’oficina de suport a l’autonomia de centres 
 
Tot el suport que es pugui donar al centre per les diferents instàncies de l’administració, pels 
serveis educatius, per la inspecció, ens sembla positiva. Funcionar autònomament ha de 
suposar canvis significatius en la concepció, funcions i funcionament d’aquestes instàncies. 
L’oficina de suport ens ofereix alguns dubtes perquè – segons quina sigui la seva 
composició, funcions i funcionament - pot tenir un efecte contrari a l’autonomia. En cap cas 
hauria de ser la instància que diu què és autonomia i què està bé o què no. Hauria de ser un 
espai al total servei del centre educatiu, de recolzament, a partir de les seves necessitats; en 
cap cas al contrari. I que permetés acumular múltiples i diverses experiències per a 
l’intercanvi. Els professionals que hi treballin haurien de tenir molt clar aquest concepte de 
servei educatiu al centre. 
 
 

Barcelona, 17 d’octubre del 2005 
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