
 

 

Compromesos amb l’escola catalana 

 

La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, davant la situació actual, 

immersos en les manifestacions en defensa de l’escola catalana, volem manifestar que: 

1. Els Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya hem estat i estem compromesos en 

la construcció de l’escola catalana. 

Ens avalen anys de treball, des dels documents de Rosa Sensat del 1976, passant per les 

Escoles d’Estiu dels anys 70 per una nova escola pública, fins l’actualitat amb la lluita per seguir 

construint una escola pública catalana. 

2. Reclamem unitat en la defensa del model construït. Les diverses opcions i alternatives les 

hem de poder debatre amb la profunditat i tranquilitat que l’educació actual i futura requereix. 

Davant les dificultats i els atacs hem de saber unir-nos tot respectant els diferents punts de 

vista tot cercant mesures de consens. 

3. Donem ple suport a tots i cadascun dels centres educatius, que des del seu Projecte 

Educatiu, amb el seu dia a dia, de la mà de les famílies i de tots els professionals que en formen 

part van bastint una escola catalana de qualitat. 

4. Rebutgem les ingerències que volen desviar l’atenció de la societat sobre el que realment 

hauria de ser rellevant avui en dia: infants i joves que han de gaudir de les millors condicions 

per assolir el ple desenvolupament humà, tal i com queda definit en la Declaració Universal 

dels Drets de l’Infant, on clarament es reconeix a través del principi 7 “L'infant té dret a rebre 

educació, (…) Se li donarà una educació que afavoreixi la seva cultura general i li permeti, en 

condicions d'igualtat d'oportunitats, desenvolupar les seves aptituds i el seu judici individual, el 

seu sentit de responsabilitat moral i social, i esdevenir un membre útil de la societat”.  

Per tot això, i davant els atacs que està rebent avui en dia l’escola catalana, entenem que ara 

més que mai hem de mantenir-nos units i compromesos vers els reptes que assolits, marcant-

nos reptes de futur on l’infant i jove sigui al centre, edificant fermament i amb consensos clars 

i unànimes. 

 

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya 

Dissabte 12 de març de 2018 


