
 
 
 

DAVANT DE LA ILP: PROPOSICIÓ DE LLEI DEL SISTEMA 
EDUCATIU DE CATALUNYA 

 
Els Moviments de Renovació Pedagògica coincidim amb moltes altres plataformes i 
plantejaments en la necessitat de modificar, canviar i millorar el nostre sistema 
educatiu. 
Respectem el treball que es realitza des de la voluntat de transformar i lluitar per un 
model educatiu,  com l’exposat en aquesta ILP i que compartim en la seva essència, 
però no en la seva forma, estructura i justificació. 
 
Com MRPs voldríem remarcar: 
  

 Hem optat i defensat el debat pedagògic com la millor eina per innovar i donar 
respostes a les necessitats dels nostres alumnes i del professorat dels centres. És 
aquest debat dels mestres, el que ha permès  arribar  a  conclusions, propostes i 
recomanacions  i algunes s’han recollit  o es concreten en marcs normatius  que 
arriben als centres, al professorat i a la comunitat educativa en general.  

 Malgrat aquest repetit esforç, sovint no s’han vist reflectides moltes de les 
nostres propostes, i  som conscients que no som els únics que manifestem 
opinió  o que provoquem discussió i debat.  

 La nostra manera de fer al llarg dels anys ha estat intentar arribar a consensos, 
amb l'objectiu d'aplicar canvis de manera estable i al llarg del temps. 

 Estem convençuts que l’escola participa dels canvis quan sorgeixen  de dins no a 
través d’una llei o normativa que les imposa. 

 
 
En l’actual marc normatiu català no ens trobem còmodes, el desenvolupament fet en 
els darrers anys és francament millorable però respectem el consens que va assolir i 
proposarem canvis que el millorin. 
 
Hem treballat sempre per acostar-nos al màxim a una escola participativa, 
democràtica i laica, on les famílies desenvolupin un paper bàsic en l'engranatge  i el 
funcionament d'un centre educatiu.  Un centre que tingui un fort lligam amb l’entorn 
més proper, sempre fent ús de l’autonomia pedagògica i estructural ,  que s’ adeqüi a 
les necessitats de tot l’alumnat  i  que treballi per l’èxit educatiu i cohesió social amb 
els nostres infants i joves. 
 



Defensem un únic sistema educatiu públic de qualitat, que treballi per la igualtat 
d'oportunitats. Compromesa amb el país i on la llengua de comunicació vehicular 
(no tan sols habitual) sigui el català, preservant la immersió lingüística tal i com 
queda recollit en el títol II de la LEC. 
 
Tanmateix, volem remarcar que ens oposem frontalment a la LOMQUE. Imposada 
per l'estat espanyol, trepitjant la legitimitat del parlament de Catalunya i sense tenir 
en compte cap ni un dels agents educatius del nostre país.  
 
En la proposta de Llei que es realitza amb la ILP creiem que molts dels articles ja 
tenen cabuda o estan explicitats a la LEC i tanmateix no veiem que la  proposició de 
llei englobi i tingui en compte tot el sistema educatiu obligatori i no obligatori. 
Es planteja més com una proposta estructural del sistema i no aborda temes claus 
com el paper dels municipis, la participació dels pares i les mares, el treball en xarxa, 
la formació al llarg de la vida. Ni afronta temes com el cos únic del professorat, la 
formació inicial dels docents, l’avaluació per aprendre i millorar, l’avaluació en tots 
els seus àmbits no únicament l’alumnat, també el professorat i el centre han de 
formar part d’aquesta funció reguladora de tot procés d’aprenentatge. 
 
Creiem important i necessari construir una alternativa educativa des del treball , la 
reflexió, el debat, l’intercanvi d’opinió dels mestres i professionals que viuen a  les 
aules diàriament. El nostre projecte ha d’arrencar de la il·lusió i de la creença que un 
canvi a l’escola és possible malgrat la legislació. 
 
El nostre projecte proposa obrir un debat al nivell nacional de Catalunya, en cada 
MRP, en cada territori amb l’objectiu no únicament de dir com volem que sigui 
l’escola, sinó de com es fa possible aquest canvi: estenent experiències en xarxa, 
projectes de centre i de comunitat, transmetent confiança, mostrant noves 
iniciatives, convidant que entrin a l’escola propostes de l’educació no formal, 
compartint tot això amb mares i pares i fent que els nois i les noies formin part de la 
construcció del seu aprenentatge. 
 
Ben segur que amb el debat i treball als centres, eix de la necessària renovació 
pedagògica, trobarem la resposta que ens pugui dur a tots aquests aspectes que 
anem formulant i reomplint de contingut dia a dia, pas a pas, tot arribant a un 
consens amb tots els agents que conflueixen en l’educació de Catalunya. 
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