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1. El curs 2017-2018 —aquest curs que acabem de tancar— ha estat 

estrany i difícil. Anormal com no ho havia estat cap durant 

dècades. L'escola ha rebut com cap altre exponent comú de la 

nostra societat els embats d'uns moments històrics complexos. Els 

ha rebut físicament, l'1 d'octubre i arreu del país. Els ha rebut en 

forma d'ingerències externes injustificades i injustificables. Ha vist 

com la consellera Ponsatí havia de marxar a l'exili, com directors i 

directores, professors i professores eren perseguits per la seva 

feina, com s'iniciava una cacera de bruixes incentivada de manera 

absolutament irresponsable pel Govern de l'Estat —i per alguns 

dels estaments públics a les seves ordres— i magnificada encara 

per uns mitjans sensacionalistes que han pretès fer escarni del 

treball a l'aula. 

Ha estat un curs difícil, estrany i anormal. I, malgrat tot, l'escola ha 

sabut mantenir-se ferma, oferint de manera ininterrompuda el seu 

servei i acomplint amb escreix la seva comesa de formació i 

aprenentatge de l'alumnat. Malgrat el sentiment de vulnerabilitat 

que ha arribat a molts mestres, a moltes mestres. Malgrat que el 

Departament havia de fer la seva feina políticament escapçat i 

controlat matusserament a distància. Malgrat que no hi havia cap 

Govern que pogués dir en veu alta que era —que és— l'única 
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autoritat educativa del país, l'única autoritat que pot assumir la 

responsabilitat del que succeeix a l'aula, als centres, i que és, a la 

vegada, l'única autoritat que hi pot intervenir. Som l'única autoritat 

educativa del país. Ho som i exercim i exercirem com a tal. 

Per això vull aprofitar aquesta meva primera compareixença en la 

Comissió d'Ensenyament del Parlament com a conseller 

d'Ensenyament de la Generalitat per refermar aquesta voluntat. I 

per exigir a totes les altres administracions que siguin 

respectuoses amb les nostres competències i que no pretenguin 

actuar-hi, situant-se fora de l'àmbit de les seves. No ho permetrem. 

També vull aprofitar la meva compareixença per agrair i reconèixer 

explícitament la feina feta amb determinació per la consellera 

Ponsatí. La que van fer els càrrecs no cessats del Departament en 

defensa del nostre sistema educatiu durant la perversa aplicació 

de l'article 155, especialment en aquells moments que, des del 

Govern de l'Estat, es va pretendre d'imposar decisions il·legítimes 

que volien alterar-ne algunes de les bases fonamentals. Per la 

feina dels serveis tècnics i educatius del Departament, els centrals 

i els territorials. De les direccions dels nostres centres, de les 

nostres escoles i instituts. De la Inspecció. Per la feina quotidiana, 

infatigable, sostinguda, dels mestres, de les mestres, del 

professorat, de tot el personal docent, d'atenció educativa i auxiliar 

i de serveis. Des de les llars d'infants fins a les escoles d'adults. 

Dels col·legis d'infantil i primària als instituts de secundària, de 
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batxillerat i de formació professional. De les escoles d'educació 

especial a les d'ensenyaments artístics de qualsevol tipus.  

Un agraïment immens a tots i a totes. Malgrat tot, malgrat tots els 

malgrats, han aconseguit que la normalitat s'imposés a 

l'anormalitat. Han demostrat que tenim un sistema sòlid que es 

fonamenta, per damunt de tot, en el seu treball quotidià. 

 

2. Venim d'una etapa on els docents han hagut de treballar en un 

context molt hostil. I ara reprenem una etapa en la qual el 

Departament exercirà de nou el lideratge de la política educativa 

del país i on el professorat haurà de tornar a sentir-se empoderat. 

Aquest ha de ser un dels nostres primers objectius, ho ha estat 

des del primer dia: sostreure el professorat de la vulnerabilitat en 

què l'havien volgut situar les ingerències externes i alienes. 

Departament i docents són indissociables. Ens mou el mateix 

interès. I des d'aquest punt de vista, puc garantir que mestres i 

professors, així com la resta de membres de la comunitat 

educativa, se sentiran plenament acompanyants pel Departament 

en el repte fascinant i complex del procés d'aprenentatge de 

l'alumnat.  

Utilitzar la paraula a l'aula, fomentar el debat i l'esperit crític i 

expressar els valors democràtics, de pau i de concòrdia, forma part 

de l'univers del treball dels nostres docents. Ens han acusat 

d'adoctrinament perquè ens voldrien adoctrinats. L'escola catalana 
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és integradora i lluita per la inclusió, és una eina de cohesió social i 

territorial i un motor de progrés personal i cultural. Per això, els que 

voldrien una escola d'esquenes a la realitat i sense cap voluntat 

d'ajudar els alumnes a ser ciutadans lliures ataquen els seus 

professionals, les direccions i els claustres. Els centres públics i els 

concertats que no se'ls sotmeten. La llibertat de docència del 

professorat i el projecte educatiu de cada centre. 

La UNESCO, el 2015, en l'informe Repensar l'educació, defineix 

l'educació com un bé comú que ens ateny a tots i a totes i que cal 

situar en un context global. Un bé comú que nosaltres sabem —

per la pròpia tradició del nostre Estat del benestar i per la voluntat 

majoritària de la nostra societat, reconeguda una i altra vegada per 

aquest Parlament— que s'estructura en un servei públic i que ha 

d'emmarcar-se en el context de la comunitat. Per això la defensa 

de l'escola és la defensa d'un bé comú i de l'interès públic. És a 

dir, també és la defensa del país, de la societat, de la gent… Del 

nostre present i del nostre futur. 

L'informe de la UNESCO ha d'esdevenir el full de ruta del servei 

públic d'educació en els països democràtics. També quan afirma 

rotundament que —i cito textualment—: «una visió renovada de 

l'educació hauria d'incloure desenvolupar pensament crític, criteri i 

debat independent». El que fa la nostra escola. El que volem que 

continuï fent. Cada cop més i millor. 
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3. El sistema educatiu de Catalunya, com el de qualsevol país 

avançat, ha de tenir l'objectiu de crear ciutadans lliures i 

compromesos. Formem persones, amb capacitat per generar una 

opinió pròpia i independent, amb esperit crític i mentalitat oberta. 

Persones participatives, responsables i compromeses amb els 

valors de la democràcia. 

Així, l'escola, treballant braç a braç amb les famílies i amb la resta 

de la comunitat educativa, esdevé una escola de ciutadania, una 

peça clau per al desenvolupament humà. Perquè l'escola no 

només ensenya, sinó que sobretot educa. Ajuda a preparar els 

nostres infants i adolescents a viure en societat. Reforça els 

vincles comunitaris que tota societat contemporània requereix per 

assegurar la cohesió social i el benestar de les persones. I per 

aquest motiu, per tal que la societat avanci, és imprescindible 

reforçar l'escola, millorar el nostre sistema educatiu. Hem 

d'entendre l'escola com el que és, un motor catalitzador de 

transformacions. Una eina per bastir una societat més justa i més 

lliure. No pas l'única, però sí una peça fonamental per assolir 

l'equitat social. 

 

4. La gestió de la política educativa de qualsevol país és complexa. 

També a Catalunya. Ho podem comprovar fàcilment només 

observant les xifres següents, pertanyents a l'educació reglada: 
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a. Catalunya té 1.567.561 alumnes, dels quals 1.071.673 de 

centres públics, 368.351 de centres concertats i 127.537 de 

centres privats no concertats. 

b. Tenim 71.865 professors de centres públics i 37.265 de 

privats.  

c. Comptem, també, amb una plantilla de Personal 

d'Administració i Serveis i de Professionals d'Atenció 

Educativa al sistema públic de 7.622 persones.  

d. Gestionem 3.805 centres públics, comptem amb 709 de 

privats concertats i també hem de vetllar pel funcionament de 

910 centres privats no concertats. 

e. Tenim altres serveis educatius de diversa índole, com ara 

l'Institut Obert de Catalunya, l'Escola Superior de Música de 

Catalunya i la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. 

f. I tot amb un pressupost de 4.821,1 milions d'euros, amb els 

quals acompanyem el procés educatiu al llarg de la vida —

perquè també hi incloem la formació de persones adultes— i 

abracem multitud d'àmbits formatius, amb batxillerats i cicles 

cada vegada més especialitzats.  

 

5. Les xifres, presentades així, són fredes. Però la gestió del sistema 

no ho és, ni ho pot ser. Perquè els alumnes no són números; ni els 
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docents i personal de serveis educatius, nòmines; ni els centres, 

espais per ajudar a la conciliació de la vida familiar i laboral.  

Com intentaré d'exposar al llarg de la compareixença, l'alumne ha 

de ser entès com a objecte i subjecte de l'educació; el professor 

com a garantia del seu èxit; i el centre com a fonament del 

sistema. A nosaltres ens toca de garantir-ne l'organització i el seu 

sosteniment, sempre amb la fita de l'èxit del procés d'aprenentatge 

de l'alumne, lluitant contra la segregació i perseverant en l'equitat. 

Sobre la base d'aquests principis, treballarem per donar resposta a 

quatre grans objectius: 

a. Establir un model educatiu propi que assoleixi l'èxit educatiu 

—és a dir, la suma de l'èxit acadèmic, l'èxit personal i l'èxit 

social de l'alumnat—, mitjançant el desenvolupament de les 

capacitats de tots i cadascun dels nostres estudiants com a 

principi garant de la qualitat, l'equitat i la cohesió social. 

b. Impulsar una millora metodològica i didàctica per adquirir les 

competències bàsiques que han de contribuir al 

desenvolupament personal de tots i cadascun dels alumnes 

en el marc de l'escola del segle XXI. 

c. Promoure un sistema educatiu realment inclusiu i capaç 

d'atendre la diversitat de les necessitats educatives de tot 

l'alumnat. 

d. Bastir un projecte educatiu de país. 
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6. OBJECTIU 1: 

Com deia, el primer objectiu és establir un model educatiu propi 

que assoleixi l'èxit educatiu mitjançant el desenvolupament de les 

capacitats de tots i cadascun dels nostres estudiants com a principi 

garant de la qualitat, l'equitat i la cohesió social. 

El món acadèmic ha establert un ampli consens en relació amb el 

fet que l'adquisició de capital educatiu és la principal acció 

estructural que permet corregir les desigualtats socials associades 

a la distribució de la riquesa. Per tant, des d'una perspectiva social, 

l'objectiu de disposar d'un sistema educatiu que garanteixi l'accés 

a una educació d'èxit per a tothom esdevé una prioritat fonamental 

del Govern, amb una incidència a mitjà i llarg termini en la millora 

de la cohesió social i en la millora global de les relacions 

econòmiques. 

Catalunya es troba en una cruïlla històrica pel que fa a l'èxit o el 

fracàs del seu procés d'acollida de persones immigrades. La 

mobilitat social dels fills i de les filles d'aquestes persones és el 

factor clau que decidirà si podem oferir al món un model d'èxit en 

la proposta de societat diversa i cohesionada o, per contra, patim 

els mateixos problemes que han tingut tants d'altres països en la 

creació d'un sentit de pertinença col·lectiu entre les persones que 

tenen diferents orígens familiars i comparteixen una mateixa 

societat. 
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Una de les línies clau del Departament serà la d'impulsar, en 

determinats contextos, el model d'institut escola per tal de 

potenciar la continuïtat i la coherència del projecte educatiu al llarg 

de les diferents etapes i enfortir els vincles de la comunitat 

educativa al voltant del centre escolar. A l'hora d'implementar 

aquest model partim de l'experiència prèvia dels 25 instituts escola 

que s'han posat en funcionament des del curs 2010-2011. 

L'avaluació pedagògica i organitzativa d'aquests centres ens 

permetrà detectar els seus punts forts i també els àmbits que 

requereixen millores per tal d'identificar els models d'implantació 

més exitosos i adequats a cada lloc, tenint en compte les diferents 

realitats territorials i socials. L'institut escola introdueix nous 

elements en la planificació de l'oferta educativa que permetran 

adequar millor la resposta a les diverses necessitats 

d'escolarització arreu del país. En aquest sentit, caldrà desplegar 

un conjunt d'accions per tal d'incorporar l'institut escola com un 

nou model organitzatiu de centre en el marc del mapa escolar 

actual. I determinar, de manera clara, els criteris de la seva 

creació, que han d'atendre especificitats territorials i socials i 

necessitats concretes d'escolarització. 

D'altra banda, per assegurar l'èxit educatiu en igualtat 

d'oportunitats és imprescindible garantir una oferta adequada per a 

l'etapa de 0 a 3 anys. Els avenços en el terreny de la 

psicopedagogia i la neurociència han emfatitzat l'atenció educativa 

precoç com una manera d'afavorir significativament el 

desenvolupament integral dels infants. Actuar educativament en 
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aquestes edats primerenques és la millor manera d'assegurar una 

igualtat d'oportunitats en el futur. L'etapa compresa entre els 0 i els 

3 anys és fonamental per al desenvolupament integral de l'infant, 

ja que permet incidir en la construcció de la seva personalitat i 

afavorir el seu desenvolupament social. Permet, així mateix, 

prevenir algunes de les situacions que, amb posterioritat, poden 

dificultar el desenvolupament dels processos d'aprenentatge.  

Cal que actualitzem el mapa de l'oferta de les escoles bressol, de 

les llars d'infants existents, per saber exactament on som, per 

valorar la seva suficiència, analitzar les desigualtats en el territori, i 

impulsar una correcta planificació basada en criteris educatius i no 

sols en la demanda. A l'hora de fer aquesta anàlisi no partim de 

zero. Tenim exemples recents, com l'informe de la Fundació Bofill 

De l'escola bressol a les polítiques de primera infància: l'educació i 

cura de la primera infància a Catalunya, el qual ens avança que hi 

ha desigualtats importants en la cobertura territorial, amb un excés 

de places a municipis mitjans i petits i un dèficit greu de places als 

municipis més grans i amb condicions sociodemogràfiques 

marcades per un alt índex d'atur i un baix nivell formatiu dels 

pares.  

Els infants de 0 a 3 anys tenen el dret a l'educació i, com a dret 

social, el Govern de Catalunya l'ha de garantir d'acord amb els 

principis establerts per la Convenció sobre els Drets de l'Infant i 

l'altra legislació nacional i internacional. Tothom ha de tenir 

l'oportunitat d'exercir efectivament aquest dret universal i, per tant, 
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cal que la xarxa pública posi a l'abast de tota la població una oferta 

suficient en l'etapa 0-3 en condicions de qualitat. En aquest sentit, 

la nostra prioritat són les famílies més vulnerables, perquè està 

demostrat que l'escolarització de 0 a 3 anys és garant per a la 

igualtat d'oportunitats dels infants. I són aquestes, precisament, les 

famílies més vulnerables, les que no poden fer front als costos de 

l'educació dels menors de 3 anys i, en conseqüència, les que en 

queden excloses. Segurament per això, la taxa d'escolarització de 

menors de 3 anys és de només un 38,1 %, en dades del curs 

2017-2018. Hem augmentat més d'un punt i mig respecte el curs 

2015-2016. Però es tracta d'un creixement insuficient. 

En aquest sentit, reafirmo el compromís que vaig assumir fa unes 

setmanes en el Ple d'aquest Parlament, pel qual el Govern, a partir 

dels propers pressupostos, tornarà a participar de manera directa i 

progressiva en la corresponsabilitat amb els municipis i les famílies 

en el finançament de les places públiques de 0 a 3 anys.  

I aquest compromís no només és de cara al futur, sinó també amb 

els municipis que han sostingut l'educació de menors de 3 anys 

durant tot aquest temps. Perquè com a Departament no podem 

defugir la nostra responsabilitat, per la qual cosa hem de mirar la 

fórmula de compensar-los a tots, amb independència que hagin 

presentat un recurs judicial o no. Com els vaig dir llavors, 

dialogarem amb tothom i estic convençut que arribarem a un 

consens que ens permetrà signar el conveni marc amb la 

Federació de Municipis i l'Associació de Municipis. El missatge que 
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vull reiterar avui és que el Govern se sent absolutament 

corresponsable amb el món municipal i amb les famílies per al 

sosteniment, el finançament i la planificació de l'escolarització dels 

menors de 3 anys. I que el Govern ho farà, ho farà empenyent en 

el que calgui, i ho farà al costat dels ajuntaments en el que 

correspongui. 

L'escolarització tradicional dels infants d'aquesta etapa no és, amb 

tot, l'única opció que s'ha formulat per a la seva socialització i 

primera formació. N'hi ha d'altres, com els espais familiars. Per 

això, presentarem aviat a tota la comunitat educativa i als agents 

interessats un projecte de modificació del Decret 282/2006, per 

actualitzar-ne i ampliar-ne l'abast. 

De la mateixa manera, ha de ser una prioritat replantejar les 

beques menjador. A dia d'avui donem cobertura a més de 118.000 

alumnes i hi destinem gairebé 74 milions d'euros, conjuntament 

amb els consells comarcals i el Consorci d'Educació de Barcelona. 

Però ens cal construir un sistema clar, transparent i sobretot just. I 

aquí, és bàsic equiparar els criteris d'accés a les beques menjador 

amb els criteris de risc de pobresa, amb una dotació 

pressupostària suficient per cobrir tota la demanda. I ja que parlem 

de menjadors, hem de fer més èmfasi en la concepció de l'horari 

de migdia com a espai educatiu. I en aquest sentit, hem 

d'esprémer al màxim la Llei d'educació de Catalunya, que ja 

avança en aquesta concepció integral de l'educació.  
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D'altra banda, estem treballant per consensuar amb tots els agents 

implicats un nou decret de menjadors que garanteixi el compliment 

de la normativa de contractació pública i alhora asseguri la 

participació de les AMPA en condicions molt similars a les actuals. 

Compartim amb les AMPA la necessitat de vetllar per tal que els i 

les alumnes adquireixin uns bons hàbits alimentaris i, alhora, 

fomentar un consum responsable compromès amb l'economia 

local i el medi ambient.  

En determinats barris desafavorits, amb greus problemes d'inclusió 

social, que no disposen del capital social necessari per revertir la 

situació, l'escola s'ha d'erigir en el principal agent de dinamització 

social. L'agent aglutinador del barri, l'afavoridor dels vincles 

comunitaris bàsics que tota societat cohesionada necessita. I fer-

ho passa per elaborar un projecte per fomentar la implicació de les 

facultats de Ciències de l'Educació del país per tal que proposin 

estratègies innovadores per atendre les necessitats dels centres 

d'alta complexitat. I que n'extreguin les conclusions necessàries 

per a la millora global del sistema.  

Aquestes escoles han de passar de ser centres d'alta complexitat 

a ser centres de referència. Han de ser atractives. Hem de reduir-

hi les ràtios i incrementar el professorat. Hem d'oferir formació a 

les famílies —alfabetització, coneixement de llengües, orientació 

escolar, educació parental…— i hem d'obrir els centres. És a dir, 

que els centres estiguin oberts més enllà de l'horari lectiu per oferir 

als veïns i veïnes aquelles activitats que no trobaran enlloc més 
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del barri. Activitats artístiques i culturals. Activitats esportives. 

Convertir l'escola en un centre cívic i comunitari, per tal que 

l'escola sigui el motor de la vida associativa del barri. L'escola no 

ha de ser només un espai d'aprenentatge i formació, sinó un ens 

catalitzador del canvi social.   

I, finalment, l'èxit educatiu també passa per donar resposta a 

aquelles persones que en algun moment, pel motiu que sigui, han 

abandonat els estudis obligatoris, han sortit del sistema. Hem de 

lluitar contra l'abandonament escolar. Per això ens cal una oferta 

adequada i suficient de centres de noves oportunitats per a la 

inclusió laboral i social i seguir enfortint els programes de formació 

i inserció. En els últims anys, estem parlant d'una mitjana de 7.000 

alumnes que segueixen aquests programes de formació i inserció. 

Perquè com a societat, l'èxit educatiu només serà complet si el 

sistema és capaç de reincorporar aquells que s'han vist 

desplaçats, donant-los les oportunitats que facin falta per assolir 

l'èxit acadèmic, l'èxit personal i l'èxit social. Per aquest motiu, el 

Departament ha compromès un total de 14 milions d'euros per als 

programes de noves oportunitats per als dos propers cursos.  

I cal, també, revisar els objectius, l'organització, el model de 

l'oferta formativa i els perfils professionals de l'educació de 

persones adultes. Perquè en una societat tan canviant i 

especialitzada com la nostra, no només tenen la funció de formar 

persones mancades de titulació, sinó que també esdevenen un 

element de primer ordre del necessari i continu reciclatge formatiu i 
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professional. Aprendre va més enllà de l'escolaritat: és una activitat 

fonamental en el procés evolutiu. Tot al llarg de la vida. 

 

7. OBJECTIU 2: 

Impulsar una millora metodològica i didàctica per adquirir les 

competències bàsiques que han de contribuir al desenvolupament 

personal de tots i cadascun dels i les alumnes. Un canvi 

metodològic per a les escoles i els instituts per formar en les 

competències per a la vida al segle XXI, mitjançant unes 

pràctiques d'aprenentatge basades en evidències científiques. 

En els darrers anys, molts centres educatius i molts professionals 

de l'educació han impulsat múltiples iniciatives d'innovació i de 

millora del sistema educatiu, posant l'accent en el canvi 

metodològic de la pràctica docent. Aquest moviment, amb les 

seves llums i les seves ombres, posa el focus de la millora no 

només en la inversió o en la regulació curricular, sinó en la 

competència clau i que en el nostre cas implica respondre a 

preguntes substancials: «com ensenyem?» —o millor dit, «com 

eduquem?»— i «com s'aprèn?». 

Cal donar una resposta actualitzada a aquestes preguntes, 

integrant en un nou paradigma professional les innovacions 

tecnològiques, didàctiques i sobretot, recuperant el paper central 

que té la creació de vincle educatiu entre els educadors i els 

alumnes. I ho hem de fer des del convenciment que la innovació 
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per la millora en educació ha de ser una prioritat de país. Arreu del 

món l'educació es troba en un procés de trànsit metodològic i 

funcional. I nosaltres no hi podem anar a remolc, sinó que, com en 

tants moments de la història de la pedagogia, ens hem de situar a 

l'avançada.  

En aquest sentit, vull reiterar que la innovació per la innovació no 

porta enlloc. Cal que tota proposta d'innovació pedagògica se 

sustenti en el resultat de la recerca, és a dir, en evidències 

científiques avalades. I transformar així la innovació en millora. Així 

mateix, tota evidència científica, tota pràctica educativa d'èxit 

avalada per la comunitat científica internacional ha de ser estesa a 

tot el sistema educatiu, però sabent i entenent que cada territori, 

cada entorn social, cada centre necessita una pràctica concreta 

sustentada, també, en la seva pròpia realitat, en la voluntat 

consensuada dels docents i en les exigències formatives de 

l'alumnat i de l'entorn.  

Les evidències científiques han d'ajudar —com es fa en molts 

països— a la presa de decisions respecte les polítiques educatives 

del país. Insisteixo: hem de mesurar la innovació i instaurar una 

cultura de l'avaluació, basant la presa de decisions polítiques a 

partir d'evidències científiques que provinguin de la recerca 

educativa. Només així serem capaços de transformar la innovació 

en millora. Com per exemple, l'èxit educatiu que assoleixen 

instituts que han incorporat la metodologia de treball per projectes; 

o els excel·lents resultats que aporten el projecte AICLE 
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(Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) pel 

que fa a l'adquisició de competències en anglès; o moltes 

iniciatives de formació professional dual que aconsegueixen uns 

nivells d'inserció laboral molt satisfactoris. 

Per aquest motiu, en la propera reestructuració del Departament, 

veureu que reconvertirem una de les direccions generals per tal 

que doni resposta al nou paradigma professional tenint en compte 

la innovació, la recerca educativa i la cultura digital. I aquí, 

desplegarem un dels organismes que crea la Llei d'educació de 

Catalunya, l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, la 

qual substituirà el Consell Superior de l'Avaluació.  

Aquesta agència serà l'encarregada d'establir els mecanismes de 

diagnosi de les innovacions educatives, ara per ara, mancades 

d'evidències. Perquè ens calen evidències que relacionin la 

innovació amb la millora dels resultats acadèmics. 

Així, hem de treballar a partir de xarxes de millora, en plural, 

integrades per equips interdisciplinaris, formats per la Inspecció, 

les direccions dels centres, el professorat directament implicat i els 

representants dels serveis educatius d'una zona que assumeixen 

el compromís d'impulsar estratègies pedagògiques i organitzatives 

d'èxit. Un espai per compartir experiències docents, on s'analitzin 

els projectes educatius, es dugui a terme un modelatge entre els 

centres, es faci un seguiment de la transferència a les aules i 

s'incorporin elements d'avaluació i propostes de millora. En altres 

paraules, hem d'afavorir espais de col·laboració entre els centres, 
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que fomentin la coordinació i el treball en xarxa, per tal de millorar 

tots plegats a partir de compartir experiències. Les xarxes són una 

eina fonamental per a l'aprenentatge cooperatiu i en comunitat de 

què parla la UNESCO. Hi apostem decididament. El secretari de 

Polítiques Educatives liderarà la nostra aposta. 

A dia d'avui, les xarxes de competències bàsiques del mateix 

Departament involucren més de 408 centres de primària i 

secundària, agrupats en onze zones. Tot això implica uns 6.500 

docents. De cara al curs que ve, tenim previst posar en 

funcionament dues xarxes territorials més, i arribar als 500 centres 

i a 7.000 professors en total. Com podeu observar, es tracta de 

xifres modestes, en relació amb les xifres que us presentava a 

l'inici de la compareixença. I la nostra idea és fer créixer el 

percentatge d'escoles que treballen de forma coordinada sota un 

mateix objectiu, que el nombre d'escoles que treballen en xarxa 

per tal de millorar augmenti, aspirant a arribar a un 100 % dels 

centres.   

En aquest sentit, és important que el Departament tingui molt 

presents iniciatives que fins al moment s'han anat desenvolupant 

des de la societat civil i que, en bona part, ha de ser capaç de fer-

se seves. Em refereixo a iniciatives com ara l'Escola Nova 21, de 

la qual estem en disposició de recollir-ne bona part de les 

aportacions i donar-li el lideratge institucional que necessita. I 

encara altres propostes com la xarxa Educació 360, impulsada per 

la Diputació de Barcelona, amb la qual volem treballar 
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conjuntament i impulsar territorialment arreu. Volem ser el 

Departament de la millora educativa, per a tots els centres i per a 

tots els territoris. Els impulsors de la transferència de les propostes 

de les xarxes a l'aula, els catalitzadors del seu impacte, en un rol 

en el qual la Inspecció hi ha de tenir un paper cabdal, també de 

lideratge educatiu. 

Promoure una millora metodològica i didàctica, passa, també, per 

plantejar-se una nova arquitectura, un nou disseny dels centres 

docents, que trenqui amb la rigidesa dels pupitres i dels espais 

immutables, s'obri a la polivalència que els nous mètodes 

educatius requereixen i s'imbriqui amb el territori. Una arquitectura 

educativa versàtil i polivalent que basteixi entorns d'aprenentatge 

que contribueixin a la millora. Recuperar el llegat del GATCPAC, el 

Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de 

l'Arquitectura Contemporània que van revolucionar l'arquitectura 

civil durant la República amb l'objectiu de planificar les ciutats i 

resoldre els problemes socials del seu temps. Un revolució 

arquitectònica que va avançar de bracet de la revolució 

pedagògica d'aquells anys.  

Escoles com a contingent, i escoles com a contingut. Per això és 

important el treball conjunt entre arquitectes i docents. I tot, sense 

oblidar que aquest setembre començarem el curs amb un miler de 

mòduls prefabricats. Som plenament conscients del problema i que 

a vegades el que es planteja com una solució temporal o 

transitòria s'acaba eternitzant. I avui, al problema de les aules en 
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mòduls prefabricats hi hem de sumar el d'un important augment 

d'edificis envellits que necessiten una ràpida rehabilitació.  

En moltes poblacions, com és el cas de Barcelona, tenim un 

problema greu de manca d'espai per donar sortida a la necessitat 

d'oferir a la ciutadania nous equipaments educatius. I aquí hem de 

ser imaginatius. Hem d'estudiar la manera de poder donar un nou 

ús a edificis públics infrautilitzats o en desús; i en la mateixa línia, 

hem de poder prendre el relleu d'escoles concertades que, fruit de 

la baixa demanda o de la mateixa planificació de la seva titularitat, 

no són viables i poder utilitzar, total o parcialment, les seves 

infraestructures, sigui en forma de compra o en forma de lloguer. 

En aquest punt, us he d'avançar que en aquest moment el 

Departament treballa a marxes forçades en diferents obres que, 

producte de la paràlisi en els necessaris acords governamentals 

que va significar l'aplicació del 155, van amb un retard 

considerable de cara a l'inici del curs. I aquí, em comprometo a 

remoure cel i terra per garantir que el 12 de setembre hi hagi aules 

per a tots els alumnes i professors.  

 

8. OBJECTIU 3: 

Promoure un sistema educatiu realment inclusiu i capaç d'atendre 

la diversitat de les necessitats educatives de tot l'alumnat. La 

inclusió és el principi per lluitar contra la segregació educativa i 

que regeix l'atenció de tots els alumnes i, en particular, dels que es 
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poden trobar amb més barreres o dificultats associades a les 

seves condicions personals, familiars, socials, culturals o de 

gènere. 

L'èxit del sistema es basteix a partir de l'èxit educatiu de cadascun 

dels alumnes. A partir d'un sistema que no deixa ningú enrere i 

que és capaç d'atendre la diversitat de necessitats educatives que 

cada alumne planteja. Sense oblidar ningú, cap alumne amb altes 

capacitats ni cap alumne amb necessitats educatives especials.  

La diversitat és un element constitutiu de la societat i, per tant, de 

l'escola. I l'escola ha de respondre a aquesta realitat des d'una 

perspectiva inclusiva, no segregadora. La recerca —i la mateixa 

experiència docent— ha establert clarament que la convivència 

d'aquesta diversitat en un mateix espai educatiu és un factor que 

permet la millora global de l'èxit educatiu sempre que fem servir les 

metodologies adequades i tinguem els recursos necessaris a 

disposició. 

És amb aquesta finalitat que parlem d'una escolarització 

equilibrada per tal que la planificació vetlli per garantir l'equilibri 

territorial, l'equitat i la cohesió social. Es fa necessari, doncs, 

integrar dins de la planificació general l'oferta de llocs escolars 

sense cap cost addicional, ja sigui en centres públics com en 

centres concertats, de tal manera que atengui a una distribució 

adequada i equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives 

específiques i faciliti la integració de la població nouvinguda i que, 
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alhora, tingui en compte el dret de les famílies a triar el tipus de 

formació que desitgen per als seus fills i filles. 

Des d'aquest punt de vista, i com intentaré explicar més endavant, 

cal un servei públic amb un sistema de finançament equitatiu i 

adaptat a la complexitat de cada centre, en el qual no tots els 

centres poden rebre el mateix. La igualtat en la distribució dels 

recursos entre desiguals és terriblement injusta. La igualtat en la 

distribució dels recursos no pal·lia la desigualtat. En això també 

hem de saber ser equitatius. 

Tal com va plantejar fa pocs dies en aquest mateix Parlament el 

Síndic de Greuges, cal materialitzar sense demora el pacte contra 

la segregació escolar promogut conjuntament entre el mateix 

Síndic i el Departament d'Ensenyament. Perquè aquesta ha de ser 

la legislatura del pacte contra la segregació escolar. Aquest pacte, 

aquest acord, es fonamenta en els principis de corresponsabilitat 

de tots els centres, independentment de la seva titularitat, i el del 

dret a l'educació en igualtat d'oportunitats.  

Partim de la premissa bàsica que combatre la segregació escolar 

és necessari perquè suposa una vulneració del dret a l'educació en 

igualtat d'oportunitats, protegit per la Convenció de les Nacions 

Unides sobre els Drets de l'Infant i per la legislació en matèria 

d'educació. L'objectiu es concreta en la necessitat de vetllar 

perquè els centres escolars d'una mateixa zona tinguin una 

composició social similar entre ells i equivalent a la del territori on 

s'ubiquen. La segregació incideix negativament en els resultats 
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acadèmics i condiciona les seves trajectòries formatives perquè 

dificulta les seves possibilitats de socialització en entorns escolars 

amb capitals socials i culturals equiparables a la realitat social en 

què viuen. Per al conjunt de la societat, la segregació escolar té 

costos: a més dels efectes negatius sobre el rendiment escolar del 

sistema educatiu, també té efectes sobre la convivència i la 

cohesió social present i futura. 

Cal posar en valor el compromís de molts centres públics i 

concertats i de moltes administracions amb l'escolarització 

equilibrada d'alumnat i amb la configuració d'un sistema més 

equitatiu i just. En nombrosos centres i municipis hi ha bones 

pràctiques que cal estendre al conjunt del sistema. 

La proposta de pacte contra la segregació reconeix també que hi 

ha marge d'actuació amb l'actual ordenament jurídic per fer de 

manera més activa el combat contra la segregació, i des de la 

convicció que, sense la col·laboració i la corresponsabilitat dels 

diferents actors que hi intervenen, i sense un acord de tots, es fa 

molt difícil desenvolupar polítiques efectives per promoure l'equitat 

en l'escolarització de l'alumnat. Ens cal esprémer la Llei d'educació 

de Catalunya i elaborar, com detallaré més endavant, un nou 

decret d'admissions a fi de garantir una millor protecció del dret 

dels infants a l'educació en igualtat d'oportunitats. L'experiència 

assenyala que, quan s'han fet polítiques actives amb 

corresponsabilitat de tothom, s'han aconseguit avenços 

significatius. En aquesta línia, el pacte contra la segregació escolar 
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a Catalunya insta els diferents actors a ser capaços de generar 

consensos i compromisos entorn de com actuar per construir un 

servei d'educació de Catalunya just i equitatiu, i específicament, 

per abordar l'objectiu comú de la lluita contra la segregació 

escolar. Si no s'actua, la segregació escolar continuarà sent un 

fenomen estructural que persistirà al llarg del temps, de la mateixa 

manera que persistiran les vulneracions del dret a l'educació que 

genera. 

Alhora, un sistema educatiu inclusiu i capaç d'atendre la diversitat 

de necessitats educatives de tot l'alumnat en societats complexes 

com la nostra requereix fer polítiques de plurilingüisme i 

interculturalitat, reforçant els LIC, els equips d'assessors i 

assessores en Llengua i Cohesió Social. Volem una escola amb el 

català com a llengua comuna, que millori l'aprenentatge del català, 

el castellà i l'anglès, introdueixi una segona llengua estrangera i 

valori la riquesa que significa que al nostre país es parlin més de 

300 llengües. 

Vivim en una societat plurilingüe, i això és un tresor que cal cuidar i 

saber aprofitar. En aquest marc, la llengua catalana, com a llengua 

pròpia del país, esdevé la llengua comuna que ha de permetre a 

tota la ciutadania disposar d'un espai comunicatiu compartit, al 

costat de la castellana. Cal garantir que l'escola catalana continuï 

sent el lloc on l'alumnat, amb independència de la seva llengua 

familiar, té accés a un aprenentatge suficient de la llengua 

catalana que li permeti la plena competència lingüística, a través 
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del seu caràcter de llengua vehicular de l'ensenyament i la 

potenciació de la pràctica del seu ús social en els àmbits 

educatius, formals i no formals. La llengua tampoc no ha de ser un 

motiu de segregació, sinó una eina efectiva d'inclusió. 

Alhora, hem de garantir que l'aranès, tal com preveu la Llei, sigui 

present en l'oferta educativa de Catalunya. I ho farem a partir del 

setembre que ve, en un primer pas, amb la recuperació dels 

cursos d'aranès a través de l'Institut Obert de Catalunya. 

D'aquesta manera, tothom que vulgui podrà estudiar aranès, amb 

independència del lloc on visqui.   

També cal aprofitar l'efecte multiplicador en la capacitat 

d'aprenentatge lingüístic que proporciona el domini de dues 

llengües per part de tota la població, com un factor que ens 

permetrà potenciar la millora de la competència en llengua anglesa 

i en tantes altres llengües com sigui possible, aprofitant 

l'oportunitat que representa la presència als nostres centres 

educatius d'alumnes i famílies que ja són competents, per raó 

d'origen cultural, en moltes altres llengües d'ús global: anglès, 

francès, amazic, àrab, urdú, hindi... 

Pel que fa a l'atenció a alumnat nouvingut que s'incorpora 

tardanament al sistema, cal tenir present que no és una qüestió 

exclusivament tècnica sinó que té una relació molt directa amb 

projectes que, en el marc d'una concepció de l'educació inclusiva, 

saben crear actituds positives i altes expectatives a l'alumnat i les 

seves famílies i, alhora, saben adoptar les mesures adequades al 
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procés d'adaptació escolar orientades al seu progrés personal, 

acadèmic i social. Estem parlant d'una seqüència d'intervenció 

escolar que comença amb l'acollida, el reconeixement personal, 

l'autoestima, l'autoimatge, les expectatives, l'orientació, la 

motivació, el sentit, l'esforç, l'acompanyament i l'orientació. 

Les aules d'acollida, que han estat autèntics laboratoris 

d'innovació, són un patrimoni pedagògic importantíssim que només 

un país desmemoriat i fràgil podria menystenir. Hauríem d'aprofitar 

tota l'experiència de les aules d'acollida, que desperten l'admiració 

de molts analistes internacionals, per millorar les estratègies 

d'intervenció educativa i definir les línies d'actuació en relació amb 

els nous reptes que ens planteja la societat, sense oblidar els 

límits de l'escola i la importància de l'entorn sociocultural dels 

infants i adolescents. En aquest sentit, com apuntarem més 

endavant, cal continuar apostant per polítiques de 

corresponsabilització amb les administracions locals com els plans 

educatius d'entorn. 

Abans de passar a l'exposició de l'objectiu següent, he de 

subratllar que una escola inclusiva també passa per donar 

resposta als alumnes amb necessitats educatives específiques, un 

col·lectiu aproximat de 9.500 alumnes. Perquè les dificultats 

individuals formen part de la societat i, per tant, de la realitat de la 

mateixa aula. L'escola ha de viure amb normalitat aquest fet, 

perquè no és estrany que en una mateixa aula hi hagi nens amb 

TDAH, amb altes capacitats o, entre moltes altres circumstàncies, 
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amb discapacitats visuals o auditives. El que no seria lògic és que 

en ple segle XXI l'escola no estigués preparada per a aquests 

reptes. I estar preparat vol dir disposar dels instruments, els 

suports, l'orientació i el pressupost per aconseguir un sistema 

educatiu inclusiu, que sigui garant de l'avenç cap a una societat 

que afavoreixi el desenvolupament personal, professional i social 

de tothom al llarg de la vida, independentment de les seves 

condicions i capacitats.  

 

9. OBJECTIU 4 

Bastir un projecte educatiu de país. Això vol dir treballar amb el 

convenciment que l'alumne és l'objecte i el subjecte de l'educació; 

els professors, la garantia de l'èxit escolar, i el centre, el fonament 

del sistema. I que el model que forneix el sistema és una suma 

compartida d'interessos, projectes i voluntats que es conjuren per 

assolir l'èxit educatiu dels alumnes. 

Quan parlem de situar l'alumne al centre del sistema, volem dir 

que tota decisió que es prengui des del Departament, des dels 

centres educatius, des dels ajuntaments..., tota decisió que 

qualsevol agent de la comunitat educativa prengui, s'ha de fer 

prioritzant el benestar de l'alumne i la millora de la seva formació.  

Ho deia a l'inici de la intervenció. Volem fer una escola de 

ciutadania. L'objectiu del sistema educatiu és oferir a la societat 

ciutadans lliures i compromesos. I si aquest és el nostre objectiu, 



 

 
 

28/44 

hem de treballar sota la premissa que els alumnes, que les 

alumnes són la mesura de totes les coses. I que el seu procés 

d'aprenentatge és la raó de ser substancial del sistema. 

Només a tall d'exemple, si treballem amb aquesta perspectiva, si 

situem l'alumne al centre de totes les decisions, estem obligats a 

estudiar els resultats de la reforma de l'horari lectiu, de tal manera 

que afavoreixi que els alumnes estiguin actius durant les franges 

horàries més idònies per als processos educatius i alhora 

incorporin uns hàbits alimentaris més saludables. I els informo que 

el Departament clourà properament l'informe sobre l'impacte de la 

jornada compactada. Som conscients que és una qüestió difícil, 

que implica multitud d'agents socials. Per això cal analitzar-ho bé, 

generar consensos, i aplicar les mesures que faci falta, sempre 

que ens en corresponsabilitzem tots. 

I entrem a parlar dels centres, a partir dels projectes educatius dels 

centres, la pedra angular del sistema educatiu. Durant aquest 

mandat, me'n sentiran parlar molt sovint, dels projectes educatius 

dels centres. Perquè, com els deia, són la pedra angular de cada 

escola, de tota proposta educativa amb voluntat de satisfer les 

necessitats concretes del seu alumnat i del territori en el qual 

presten el seu servei, i al qual presten el seu servei. 

Els centres educatius, ja siguin de titularitat pública o privada, han 

de definir projectes educatius propis, en el marc de referència 

general del servei educatiu de Catalunya, establert a la Llei 

d'educació de Catalunya, que s'adeqüin a les necessitats del seu 
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entorn i a les exigències de qualitat i millora metodològica que la 

societat reclama. 

L'èxit d'un model educatiu sostingut sobre un projecte educatiu de 

centre passa per garantir l'autonomia de les escoles i instituts, així 

com apoderar els seus equips directius i sostenir la participació 

activa dels claustres. Perquè la definició de tot projecte educatiu 

de centre ha de partir de la comunitat educativa; i els equips 

docents, amb els equips directius al capdavant, l'han 

d'acompanyar. En altres paraules, l'autonomia dels centres ha de 

fer aflorar equips docents estables i compromesos amb l'aplicació 

del projecte educatiu de centre. Aquest és un factor clau per a la 

qualitat i l'èxit educatiu. 

Alhora, hem de donar veu i fomentar la participació real i efectiva 

de tots els membres de la comunitat educativa, començant pels 

claustres i pels consells escolars, en la definició dels projectes 

educatius i en qualsevol decisió rellevant que prengui l'escola o 

l'institut. L'educació és un projecte integral. Per tant, les famílies, 

com a primeres interessades en l'èxit educatiu, han de passar 

d'una participació testimonial, molt sovint reclosa a l'àmbit 

consultiu, a una participació decisiva, i sempre que es pugui, 

col·laborativa en el procés d'aprenentatge. I el professorat ha 

d'estar en el rovell de l'ou de totes les decisions. Les direccions 

dels centres no han de ser uns mers gestors, sinó que han 

d'exercir un lideratge pedagògic, un lideratge distribuït, compartit i 

cooperatiu, amb tot el professorat del seu claustre. 
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I en aquest punt, el de la participació real i efectiva de tots els 

membres de la comunitat educativa, esdevé clau buscar la 

corresponsabilitat del món municipal. Perquè hem de 

descentralitzar el sistema i entendre els ajuntaments com una 

baula més de l'Administració educativa. Fer-ho passa per enfortir i 

tornar a impulsar les oficines municipals d'escolarització —claus 

per lluitar, per exemple, contra la segregació—; i passa, entre 

d'altres aspectes, per potenciar els plans educatius d'entorn, els 

quals han de deixar de ser considerats un projecte secundari que 

es desenvolupava segons la iniciativa de cada consistori, per tenir 

un paper nuclear en les polítiques educatives municipals i els 

projectes educatius dels centres. Si a començaments de 2004 

posàvem les bases per al debat del Pacte Nacional per a 

l'Educació, que es va signar el 2006, ara és el moment de bastir un 

projecte educatiu de país, que ha de néixer, també, del màxim 

consens possible de la comunitat educativa i dels agents socials, 

culturals, econòmics i polítics del país. En la base hi ha d'haver, de 

manera necessària, el conjunt dels projectes dels centres, sòlids, 

consistents, innovadors i eficients, però en l'estadi intermedi són 

indispensables els projectes educatius de ciutat —en casos 

concrets— aconsellats pel volum de la població i de l'oferta 

eductiva, de comarca o de subcomarca. Els ajuntaments i les 

altres administracions locals ja no poden ser només un ens que 

ofereix una cartera de serveis educatius, necessària, això sí. Els 

hem d'ajudar a donar un pas endavant per tal de convertir-se, 

també, en agents educatius plens, corresponsables del sistema. Ja 
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en tenim exemples alliçonadors, molts, però ens cal que 

s'estenguin arreu, a cada ciutat, a cada comarca. En conec 

directament alguns. Fa un parell d'anys vaig participar com a 

expert en el segon Fòrum per a l'Elaboració del Projecte Educatiu 

de Ciutat de Manlleu, un exemple de participació comunitària i 

d'eficiència en els resultats per tenir molt en compte. I divendres 

passat mateix l'alcalde del Prat de Llobregat em presentava 

«Interseccions», un programa d'educació, cultura i comunitat, una 

xarxa de ciutat al servei de les escoles i dels instituts, que és, en si 

mateix, el Projecte educatiu del Prat, amb àmbits d'actuació 

específics i estructures transversals. Una suma d'experiències que 

han de ser el germen del projecte educatiu de país que ha de 

liderar el Departament.  

I és en aquests projectes de ciutat, comunitaris, on troben el seu 

millor encaix les escoles d'ensenyaments artístics no superiors —

de música, de dansa, de teatre, d'arts plàstiques...—, al costat 

mateix dels centres d'ensenyaments ordinaris i de la realitat 

cultural de cada territori, com una oferta formativa a cops 

complementària, cultural i integradora, en d'altres central i 

professionalitzadora. I, de la mà de les corporacions locals, hem 

de trobar-ne el finançament just. Perquè aquest segment, el dels 

ensenyaments artístics, en tots els seus nivells, és un àmbit també 

substancial del nostre sistema. La seva importància queda palesa 

amb els 88.961 alumnes que enguany han cursat aquests estudis, 

dels quals 70.000 han seguit ensenyaments musicals, 11.000 de 
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dansa i 7.500 d'arts plàstiques i disseny, per esmentar tan sols els 

més nombrosos. 

No podem oblidar que l'èxit de qualsevol acció formativa passa, 

ineludiblement, per la rendició de comptes dels resultats davant la 

comunitat educativa i davant la societat. Ens cal aprofundir en la 

innovació i la recerca educativa, així com en la cultura de 

l'avaluació del sistema educatiu, disposant d'un sistema complet i 

transparent d'avaluació dels resultats educatius en tots els àmbits: 

globals, territorials, per centres... I aquí, com els comentava 

anteriorment, ens ajudarà molt l'Agència d'Avaluació i Prospectiva 

de l'Educació. 

D'altra banda, per assegurar l'èxit de la nostra proposta ens calen 

uns cossos docents integrats per professionals competents i 

compromesos. I us puc assegurar que tenim uns cossos docents 

d'excel·lència. Han estat a l'alçada davant dels grans reptes que 

posen a prova un sistema educatiu, com la generalització de la 

immersió lingüística als anys 80 o l'acollida de persones 

nouvingudes en el tombant de segle. Ho han estat, un altre cop, en 

aquest curs que acabem de cloure. Com a conseller 

d'Ensenyament, només puc tenir paraules d'agraïment per la feina 

que fan cada dia. És admirable. Soc professor i, per tant, són 

companys de professió. Potser per això no puc ser del tot objectiu, 

en soc conscient. Però conec de primera mà els reptes a què 

s'enfronten cada dia. I per això, per la seva capacitat de treball, per 

la seva abnegació, sé que no és just que siguin l'ase dels cops 
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més a mà de molts dels problemes del sistema educatiu. Cal un 

reconeixement social de la feina dels docents. Perquè sense ells, 

sense la seva feina, la nostra societat seria molt més injusta. 

El compromís amb els professionals de l'educació passa per 

implicar-los en les decisions que es prenen. Passa per escoltar-

los. Passa perquè es vegin reflectits en el projecte educatiu del 

centre.  

I també passa per millorar les seves condicions laborals seguint 

convocant oposicions, per tal d'aportar als cossos docents una 

estabilitat que ara no tenen, i redefinint la carrera professional del 

professorat. Enguany s'han convocat oposicions per a unes 2.000 

places, la majoria de secundària. I hem de seguir convocant-ne. El 

nostre objectiu és que d'aquí a cinc anys hi hagi entre un 8 i un 10 

% d'interins, que és el marge amb què treballen els sistemes 

educatius d'altres països europeus. 

Però, en aquest punt, crec que és evident que cal exigir-nos un 

canvi de model, sent conscients que, en tractar-se encara de 

cossos estatals, la nostra capacitat d'actuació en el sistema 

d'oposicions és limitada. Tenim unes oposicions on la part 

memorística ocupa un espai important, i amb un enfocament molt 

poc actualitzat en relació amb els reptes de qualitat del nostre 

sistema educatiu. I aquí, en la part on podem incidir, hem de ser 

capaços d'orientar les oposicions per tal que ens permetin avaluar 

millor les competències professionals, el currículum competencial i 
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la metodologia orientada als i a les alumnes. Que la pràctica 

docent hi sigui essencial. 

No ens podem permetre el luxe de tenir escoles del segle XXI amb 

professors formats en l'educació del segle XX. I revertir aquesta 

situació passa per replantejar la formació inicial i la formació 

contínua del professorat, així com impulsar de manera transversal 

l'assoliment d'una veritable cultura digital, competencial i 

innovadora, com un agent transformador de la realitat educativa.  

Cal enfortir els vincles de cooperació entre la universitat i les 

escoles i instituts, així com el mateix Departament. Perquè, junts, 

hem de promoure la recerca, la capacitat d'anàlisi i diagnòstic per 

extreure'n les evidències científiques que ens ajudin a millorar. És 

imprescindible impulsar la recerca educativa, des de les 

universitats i també des del Departament, tot establint polítiques 

d'avaluació dels processos d'innovació per obtenir models que 

siguin transferibles a realitats i contextos educatius diversos.  

 

10. Un punt i a part es mereix la formació professional , a la 

qual massa sovint no es dedica l'atenció necessària, almenys de 

portes enfora. L'hem de reforçar, sacsejar-la, en la mesura 

adequada que calgui. L'hem de dotar del prestigi públic que la faci 

atractiva, a partir de les polítiques d'orientació efectives i d'una 

major projecció pública de la seva oferta i dels seus indiscutibles 

èxits formatius i d'inserció laboral. Com a societat, no ens podem 
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permetre el luxe d'entendre els cicles formatius com un repositori 

d'alumnes que o no volen estudiar o no obtenen el nivell que es 

pressuposa per accedir a la universitat. La formació professional 

no és això i ho hem de saber transmetre als alumnes, a les 

famílies, a tota la societat. I només els donaré unes dades: el 

54,46 % dels graduats en cicles de formació professional treballen 

al cap de nou mesos d'haver finalitzat els estudis; un 35,71 % 

segueix estudiant (un 15,48 % combina estudis i treball), i només 

un 9,83 % es troba en situació d'haver de buscar feina. Per tant, és 

evident que la formació professional és una molt bona opció de 

futur, per la qual cosa hem de resoldre el problema de la mala 

orientació, que fa que molts alumnes només prevegin l'opció de la 

universitat.  

En segon lloc, volem situar la formació professional al centre de 

l'avenç productiu del país. Ens cal una formació professional 

arrelada al territori, que sigui dinamitzadora de la seva economia i 

un factor clau de la seva competitivitat. Això necessita una 

vinculació dels centres de formació professional al seu entorn 

empresarial, comercial i industrial, territorial i sectorial. Això 

implica, entre d'altres, l'autonomia organitzativa, la participació 

d'agents econòmics i socials de l'entorn a la seva governança i una 

planificació d'acord amb les necessitats del mercat de treball a 

curt, mitjà i llarg termini. I també, una aposta decidida pel model de 

formació professional dual, posant totes les facilitats per tal que 

cada vegada s'hi sumin més empreses.  
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També hem de reforçar la mirada de gènere a la formació 

professional, amb especial incidència en la industrial, per 

aconseguir que s'hi dissolguin les barreres encara existents entre 

famílies professionals i el distint grau d'accés que hi tenen els 

alumnes i les alumnes.  

Complir amb aquests objectius passa per dotar-nos de les eines, 

dels instruments necessaris per fer-ho possible. Per aquest motiu, 

és imprescindible desplegar la Llei de la formació professional, 

amb consens amb els agents econòmics, els agents socials, 

l'Administració educativa i de treball; dotar l'Agència Pública de 

Formació i Qualificació Professionals, i aprovar el nou Pla general 

de formació professional de Catalunya, en tot moment de la mà i 

en plena col·laboració amb el Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies. 

 

11. També hem de parlar de l'Institut Obert de Catalunya. Un 

projecte que avui dia ofereix formació a més de 32.000 alumnes, i 

que hem de ser capaços de potenciar-lo i convertir-lo en una eina 

capaç de donar resposta a multitud de necessitats que actualment 

no ens permet el sistema presencial. Des de la formació d'aquelles 

persones adultes que reprenen els estudis i han de conciliar-los 

amb la vida laboral i familiar, a necessitats més concretes, com és 

el cas que us comentava de l'aranès, o fins i tot dels adolescents 

que, malauradament, producte d'una malaltia de llarga durada, no 

poden assistir amb normalitat a classe. Hem de fer de l'Institut 
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Obert de Catalunya un centre de formació continuada, un centre 

de formació permanent, que ens ajudi a donar resposta a una 

societat tan canviant com la nostra. I vull remarcar, ara, que 

l'Institut Obert de Catalunya ja és un excel·lent laboratori 

d'innovació i recerca educativa, gràcies a l'ús intensiu i extensiu 

que fa de la tecnologia i les metodologies associades a l'aula 

virtual. 

 

12. Un altre element clau en els nostres plantejaments és el 

finançament dels centres docents. Hem de treballar amb la 

constatació que el nostre sistema educatiu s'articula a través d'una 

doble titularitat que configura una sola xarxa.  

Fins ara, el concert ha estat l'instrument que han emprat els 

poders públics per atendre les necessitats d'escolarització en un 

marc d'exercici de la llibertat d'ensenyament, però que també ha 

de ser d'igualtat d'oportunitats, d'inclusió, de cohesió social i de 

planificació de l'oferta educativa. Un instrument que ha posat 

sovint de manifest les seves mancances i limitacions. 

Caldrà arbitrar un nou model de finançament dels centres del 

Servei Públic d'Educació que pugui garantir una efectiva igualtat 

d'oportunitats i la gratuïtat del sistema educatiu. Un model que ha 

de garantir la seva suficiència econòmica i que ha de respondre a 

una clara voluntat de servei públic i de compromís amb els 

objectius i principis que inspiren el sistema educatiu. Això és el 
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compromís amb l'equitat, la cohesió, la inclusió, que eviti els 

desequilibris, la segregació, i que respecti la diversitat i pluralitat 

dels projectes i la seva estabilitat. Tota escola que respecti 

aquests principis pot formar part i ha de formar part del sistema 

educatiu públic. I, òbviament, això vol dir, entre d'altres qüestions, 

que donarem compliment a la Llei d'educació de Catalunya i no 

renovarem els concerts a les escoles que segreguin per sexe o no 

atenguin les necessitats d'escolarització del seu territori. Així, 

acabant de desplegar la Llei d'educació, ens pertocarà determinar 

de manera clara què vol dir «necessitats d'escolarització», és a dir, 

clarificar els criteris que han de guiar l'aprovació i renovació de 

qualsevol concert.  

Aquest nou model de finançament dels centres educatius ha de 

considerar de manera molt acurada l'entorn escolar. El tractament 

uniforme de situacions desiguals provoca un grau de desigualtat 

més alt. En conseqüència, el grau de suficiència en el finançament 

i en el suport que reben els centres del servei públic s'ha de 

determinar, entre d'altres qüestions, pel grau de complexitat de 

l'entorn on desenvolupen l'acció educativa. Igualment, cal preveure 

formes de finançament complementàries, com ara els contractes 

programa plurianuals, amb els quals es garanteixi el suport a 

objectius delimitats prèviament. El grau d'assoliment d'aquests 

objectius servirà com a base per a la concreció d'un finançament 

adaptat a la complexitat de cada centre. 
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13. En l'àmbit legislatiu, cal preveure el desplegament normatiu 

de la Llei d'educació de Catalunya, que ens ha de servir per 

adequar els seus preceptes a les necessitats actuals i a una 

mirada de progrés, en l'aplicació dels valors que la Llei assenyala 

com a definitoris del nostre sistema, i alhora, també cal dir-ho, per 

combatre la regressió que significa la LOMCE, almenys fins que la 

majoria parlamentària del Congrés no faci efectives les seves 

promeses de derogar-la. 

Ja us he parlat de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de 

l'Educació, que substituirà el Consell Superior de l'Avaluació. 

Aquest és un clar exemple de la necessitat d'esprémer tota la 

potencialitat de la Llei d'educació. Un altre exemple el trobem en la 

necessitat de modificar el decret d'admissió d'alumnat, per tal que 

s'ampliïn els instruments disponibles per combatre la segregació 

escolar. En aquest sentit, cal desplegar l'article 48.1 de la Llei 

d'educació, que fa referència a la proporció màxima d'alumnes 

amb necessitats educatives específiques; cal anul·lar els criteris 

complementaris de malaltia digestiva crònica i d'exalumnes; 

incorporar nous criteris específics per als centres d'alta 

complexitat, i millorar les exigències d'acreditació del criteri de 

proximitat. 

 

14. No vull acabar la meva intervenció sense fer cap esment a 

una qüestió cabdal, que ens ocupa i ens preocupa. Com a 

Departament d'Ensenyament, i com a societat, hem de treballar 
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obstinadament per assegurar que tenim uns centres escolars 

lliures de tota forma de violència. Amb escoles i instituts que 

tinguin canals per donar l'oportunitat de denunciar totes les 

violències, i en els quals tota situació de violència sigui 

considerada. 

L'assetjament escolar (bullying), però també l'assetjament sexual, 

la violència masclista i contra les dones, la discriminació per raó 

d'origen, creença, identitat de gènere i orientació sexual... són 

realitats que existeixen als nostres centres educatius, tot i que 

moltes vegades no són detectades. Cal posar en marxa activitats 

educatives per a la prevenció, mecanismes que facilitin la detecció 

i estratègies d'intervenció contra totes aquestes violències amb un 

plantejament educatiu i a favor d'una resolució pacífica i 

restituïdora dels conflictes. Amb l'indispensable ajut d'altres 

departaments de la Generalitat i dels serveis d'altres 

administracions, amb els quals hem de col·laborar de manera 

estreta. 

Alhora, no hem d'oblidar que no n'hi ha prou abordant aquests 

problemes a través d'un protocol d'actuació, sinó que els nostres 

professors necessiten eines que no sempre els donem, o que no 

els donem suficientment bé. Potser ha arribat el moment de 

plantejar-nos la necessitat de dotar els cossos docents 

d'instruments de gestió emocional i formació especialitzada per tal 

que puguin ajudar els alumnes de manera adequada. 
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La dignitat de la persona i la defensa de tots els drets humans han 

d'estar al capdavant de tota acció educativa, i de manera 

especialment ineludible en el cas dels menors d'edat. Igualment, 

tampoc no podem obviar que el clima de convivència i absència de 

violència també repercutirà positivament en l'èxit educatiu de tot 

l'alumnat, en el sentit més ampli de l'expressió. 

 

15. El Departament és, tan sols, una eina administrativa i política 

per tirar endavant tots aquests objectius, els programes i els 

projectes, i per gestionar de la millor manera possible, cada cop 

més modern, més descentralitzat i més eficient, el sistema. Per 

aconseguir-ho ens cal, a nosaltres també, adequar-nos a les noves 

realitats. La secretària general està acabant de perfilar una 

reestructuració organitzativa del Departament. Sense alterar el 

nombre de secretaries ni de direccions generals ni, per tant, d'alts 

càrrecs, preparem una reorganització que, entre d'altres elements, 

comportarà la fusió, en una sola direcció general, de les direccions 

generals d'infantil i primària, i de secundària i batxillerat, que 

permetrà unificar serveis com el de formació del professorat i, a la 

vegada, la creació d'una nova direcció general, dedicada a la 

innovació, la recerca educativa i les noves tecnologies. També 

modificarem adscripcions i responsabilitats dels serveis i 

reajustarem, amb voluntat d'eficiència, les dependències directes 

de la Secretaria General i de la Secretaria de Polítiques 

Educatives. En el moment de la reestructuració, que serà 
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aprovada pel Govern a partir de l'inici del nou curs, farem efectiu 

també el canvi de nom del Departament, que passarà a 

denominar-se d'Educació, seguint els paràmetres internacionals i 

el que apunta la mateixa UNESCO en els seus informes. Volem 

que sigui, amb tot, un canvi que es desplegui de manera gradual i 

sense costos addicionals.  

 

16. Per anar tancant aquesta meva primera intervenció... 

Recordaran que he començat la intervenció definint l'educació com 

un bé comú. Nosaltres, com a país, n'hem estat conscients de fa 

molts anys. Des dels primers moviments de renovació pedagògica, 

ja de finals del segle XIX, fins a tota la feinada que han fet 

generacions i generacions de mestres; la immensa feinada que fa 

avui el nostre professorat. L'educació és, per tant, molt més que un 

dret i un deure. És aquest bé comú que hem de preservar, hem de 

treballar, hem de millorar, hem de construir, i no hem de deixar que 

el destrueixin. 

La millor defensa que li podem oferir és el consens per fer una 

escola millor. Governar l'educació, les polítiques educatives, des 

del consens amb la comunitat educativa. Recuperar l'esperit del 

Pacte Nacional per a l'Educació, en la línia de l'informe de la 

UNESCO de 2015. Perquè l'escola sigui encara més una 

comunitat d'aprenentatge i de convivència, amatent a les 

necessitats i a les demandes de la societat. Per a la consolidació 

del bé comú, que és l'educació, com un servei públic indispensable 
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per a la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i la formació en 

coneixements, habilitats i competències. 

 

17. Crec que el Departament els proposa un pla de treball 

ambiciós, amb objectius clars i tangibles, que prioritzen les 

necessitats de l'alumnat, el treball amb tota la comunitat educativa 

i, òbviament, la millora de les condicions laborals dels i de les 

mestres, entesos com a servidors públics. Soc conscient que hi ha 

aspectes del sistema i del model educatiu, als quals no he fet 

esment. D'entrada, disculpin-me, però el temps de la intervenció és 

limitat. Malgrat això, de ben segur que a continuació, en el torn 

d'interpel·lacions, podrem entrar a debatre aquells temes que o bé 

no he tractat o bé creuen que els cal una major concreció o 

clarificació.  

El que és evident, però, és que moltes de les mesures que 

proposem no es podran desenvolupar amb uns pressupostos 

prorrogats. I és que, després d'anys d'insuficiències obligades, ens 

cal augmentar el pressupost que destinem al sistema educatiu per 

tal que actuï com a motor principal del progrés de la societat, dintre 

de les limitacions pressupostàries que ens trobem com a Govern i 

com a país, i que vostès coneixen prou bé.  

I això ens corresponsabilitza a tots: Govern i oposició. Perquè si 

estem d'acord en la necessitat de reforçar el sistema educatiu, 
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hem de ser capaços de posar-nos d'acord a l'hora de trobar 

recursos per impulsar els canvis. 

 

18. En conclusió: volem defensar el nostre model i millorar el 

nostre sistema. I això passa per bastir l'escola que el país 

necessita i per tenir un projecte clar i decidit. 

Amb un servei públic educatiu que garanteixi el dret a l'educació 

per a tothom i que, prenent com a fonaments la igualtat, l'equitat i 

la cohesió social, ofereixi una educació de qualitat. 

Un model educatiu i d'excel·lència que garanteixi la igualtat 

d'oportunitats i la inclusió, prioritzi la millora dels resultats 

educatius i en el qual la formació professional sigui un element 

cabdal en l'equitat i en la competitivitat del sistema educatiu. 

Un model educatiu amb vocació de servei públic, lleial amb els 

valors republicans i compromès fermament amb el poder 

transformador de la societat que pot tenir l'educació, per crear 

veritables ciutadans lliures. 

Un model educatiu compromès amb els alumnes, amb els 

professors i amb les famílies. 

 


