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Conclusions del Primer Congrés de la Renovació 
Pedagògica 

INTRODUCCIÓ 

El Primer Congrés de la Renovació Pedagògica seguint la tradició de 
la societat catalana que, al llarg d'aquest segle, s'ha anat autoconvocant 
per definir els problemes de l'educació i les seves perspectives de futur, 
durant aquests tres anys ha analitzat l'educació des d'una perspectiva de 
renovació i qualitat i ha recollit els punts de vista dels diversos sectors de 
la comunitat educativa. 

Aquest document conté, a manera de síntesi, les principals idees, 
reflexions i propostes de línies d'acció, amb l'objectiu de divulgar-les 
entre el conjunt del professorat, pares i mares, alumnes i altres sectors, 
entitats i institucions que vulguin contribuir a continuar aquest Moviment 
que hem consolidat amb aquest Primer Congrés. 

El document que us presentem no substitueix els materials elaborats, 
especialment el document de debat (maig 1994), les conclusions de les 
jornades temàtiques Quny 1995), el document de referència (desembre de 
1995) i les actes de les jornades finals (març de 1996), contenen reflexions 
i propostes que desenvolupen parcialment o globalment aspectes d'aquest 
document. Les línies d'actuació que es presenten requereixen un 
desenvolupament posterior a nivells molt diversos que, parteixi dels 
documents publicats i completi el treball realitzat durant el Congrés. 

El canvi i la millora en profunditat del sistema educatiu, necessita la 
participació i l'acció de tots i de tothom, i que les idees, àmpliament 
compartides al llarg dels dos anys, es transformin en accions. Només així 
consolidarem una educació democràtica que doni resposta als reptes i a 
les expectatives generades. 

Comissió tècnica del Primer Congrés 

Juny 1996 
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SOCIETAT I EDUCACIÓ 

L'educació viu en una societat en canvi, un canvi profund i vertiginós 
caracteritzat per la internacionalització dels processos econòmics, culturals, 
socials i comunicatius, la qual cosa porta a modificar la concepció del què 
significa educar i de la relació que s'estableix entre l'educació i l'entorn. 

Els processos de reestructuració de la producció i la descentralització 
i mundialització de les economies ens ha portat al llindar d'una nova era 
i han introduït importants transformacions en el mercat de treball: canvis 
d'ocupació al llarg de la vida activa, necessitat d'una formació polivalent 
enfront de l'especialització, formació contínua per afavorir la inserció i 
reinserció laboral... La tradicional correspondència entre escolarització, 
titulació i treball ha estat substituïda per la demanda d'una educació bàsica 
profunda, polivalent i flexible i per l'exigència d'una formació al llarg de 
tota la vida. 

Els mitjans de comunicació de masses i les interrelacions culturals 
socials i econòmiques, ens han donat l'oportunitat de conèixer molt més 
profundament altres realitats molt llunyanes i relativitzar el concepte 
d'entorn immediat. La informació ha esdevingut un element 
importantíssim i aprendre a utilitzar-la, seleccionar la que pot ser útil, 
accedir-hi amb rapidesa i precisió i saber-ne aprofitar tot el potencial han 
esdevingut aspectes claus de l'educació. 

La nostra societat està formada per grups diferenciats des del punt de 
vista generacional, ètnic, social, de gènere i cultural, i els moviments 
migratoris han apropat noves cultures, cada vegada més diverses. L'escola 
pot afavorir l'acceptació i l'aprofitament d'aquesta realitat diversa i fer 
un paper important en la construcció d'una nova ciutadania que respecti 
la diversitat de trets culturals i s'enriqueixi amb ells. 

Han aparegut nous agents i escenaris educatius que comparteixen amb 
el sistema escolar, l'educació del conjunt de ciutadans. 

Els canvis descrits poden aportar grans oportunitats pel futur de la 
societat o contradiccions insalvables. Hem de reconèixer que, en aquest 
procés de canvi, la nostra societat no ha solucionat el problema del benestar 
dels ciutadans, ni de la igualtat d'oportunitats i constantment observem 
com es reprodueixen mecanismes de segregació i un augment de les 
desigualtats que es contraposen amb els objectius més democràtics. 
Segregació i desigualtat que trobem també en el sistema educatiu. 

El model educatiu basat en la promoció de tots i la compensació escolar 
de les desigualtats requereix polítiques d'ocupació, de solidaritat, de 
desenvolupament social i de priorització de la inversió pública en educació, 
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contradictòries amb el discurs neoliberal en política econòmica i social. 
La integració escolar de la diversitat personal i grupai ha de fer front a 
comportaments socials que promouen el racisme, la xenofòbia, el sexisme 
i la cultura individualista o a lleis d'estrangeria restrictives. 

En la pràctica educativa cal superar també els valors selectius i 
classificadors dominants i adequar-se als objectius promocionadors de 
l'escola obligatòria. Els valors de la societat marcats per l'economicisme 
i la competitivitat entren en contradicció amb els valors que intenta 
construir l'escola. Les finalitats democràtiques de l'escola obligatòria es 
contraposen a les jerarquies establertes entre els diferents nivells (infantil, 
primària, secundària i universitària) i entre les categories del professorat. 

Les contradiccions caracteritzen, doncs, la relació entre societat i escola 
i les demandes d'una cap a l'altra han esdevingut, de vegades, un espai 
de conflicte. Hi ha una certa confusió entre les competències educatives 
que han d'assumir els diversos agents (família, escola, societat, etc.), la 
qual cosa en dificulta la relació i els possibles acords. I, també, des del 
centre educatiu, es dubta constantment de la capacitat d'intervenir en 
processos en els quals no es controlen les variables fonamentals. Tanmateix 
el conflicte ha de servir per avançar dialècticament en la resolució del 
conjunt de dilemes que se'ns plantegen. 

El centre ha d'estar obert als canvis socials, tecnològics, científics i 
culturals i inserir-se en la societat en la qual desenvolupa la seva tasca 
educativa. L'ha d'analitzar i interpretar i ha de posicionarse davant d'ella, 
fent-li arribar totes les propostes que facilitin la solució de les 
problemàtiques detectades. Però l'ensenyament no pot respondre a totes 
les exigències de la societat que l'envolta. L'objecte fonamental de l'escola 
és l'educació de l'alumnat i, per tant, el professorat ha de desenvolupar 
amb un diàleg constat la seva tasca educativa, d'acord amb els seus criteris 
professionals. El centre ha de saber discriminar entre els aspectes externs 
que l'ajuden a aconseguir els objectius educatius que es marca i d'aquelles 
demandes a les quals no pot respondre. 

Només amb una entesa entre societat i escola, es poden solucionar els 
reptes plantejats. Aquesta entesa s'ha de basar en un nou contracte social 
i educatiu que clarifiqui el paper, les funcions i les responsabilitats de 
cadascun dels agents educatius de cara a la construcció d'un món basat 
en els principis de la solidaritat, la igualtat i per aconseguir a través de 
l'educació l'accés al saber i la cultura sense cap mena de limitació ni 
discriminació. 



Primer Congrés de la Renovació Pedagògica 

EL SERVEI PÚBLIC D'EDUCACIÓ 

1. Objectius del sistema educatiu 

L'objectiu final del sistema educatiu és oferir a l'alumnat una cultura 
sòlida i polivalent, l'adquisició de continguts realment significatius i útils, 
d'habilitats per aprendre de forma permanent i crítica, i d'actituds,' 
comportaments i valors que li permetin conviure en una societat 
democràtica, intercultural, plena de contradiccions i summament canviant. 

Aquests objectius han de quedar reflectits en els pressupostos i en el 
desenvolupament legislatiu de les diferents administracions. 

1.1. Les normatives legals haurien de ser propostes marc, de 
caràcter flexible, que possibilitessin l'aplicació de models diferenciats. 
La legislació educativa ha de facilitar i potenciar l'autonomia dels 
centres educatius. 

1.2. Els recursos han d'augmentar fins a arribar als percentatges 
que hi destinen els països desenvolupats. 

1.3. La distribució dels recursos actuals s'ha defer atenent les 
necessitats culturals i educatives del conjunt de la població, per tal 
de desenvolupar les diverses potencialitats. 

2. Planificació del sistema educatiu i Mapa escolar. 

La finalitat de la planificació consisteix en adequar l'estructura, 
l'organització i els recursos del sistema educatiu, als objectius generals' 
De cap de les maneres és justificable deixar en mans del mercat, sense la 
mtermediació i intervenció dels poders públics, l'evolució del servei públic 
d'educació. 

El Mapa escolar concreta territorialment la planificació educativa i 
ha de contenir l'oferta educativa obligatòria i no obligatòria, els serveis 
educatius de suport, les accions compensadores de desigualtats i l'estructura 
organitzativa que ho faci possible. El mapa escolar ha de garantir la 
continuïtat de l'escolarització obligatòria i la igualtat d'opcions per a 
tothom en acabar-la. S'ha d'aplicar amb flexibilitat per atendre a les 
necessitats de les diverses situacions i territoris. 

2.1. L'avaluació de la implantació del Mapa escolar ha de 
realitzar-se a partir dels seus objectius: qualitat de l'ensenyament, 
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equilibri territorial, igualtat d'oportunitats, ensenyament obligatori 
fins als 16 anys i adequació de l'oferta educativa a les demandes del 
món del treball. 

Cal introduir elements de planificació en el sistema educatiu 
per tal d'aconseguir neutralitzar les situacions de desigualtat i 
segregació presents a la societat. 

2.2. L'administració ha d'informar i demanar opinió sobre el 
desenvolupament del Mapa Escolar. Especialment al Parlament, al 
Consell Escolar de Catalunya, als Consells Escolars municipals i 
territorials i a les entitats representatives de la Comunitat Educativa. 

2.3. El Consell Escolar de Catalunya, en col·laboració amb 
l'Institut Nacional d'Avaluació, ha de fer informes anuals sobre el 
funcionament del sistema educatiu a Catalunya i l'assoliment dels 
objectius bàsics assenyalats en el Mapa Escolar. 

3. Funcions de l'educació i objectius de les diverses etapes. 

L'educació ha de desenvolupar la personalitat de l'alumnat, el 
coneixement de la realitat en tots els seus aspectes, la capacitat d'interpretar 
i de transformar aquesta realitat i permetre l'accés al coneixement científic 
i cultural. Ha de socialitzar-lo, desenvolupar-li l'esperit crític i situar-lo 
com a ciutadà que entén la societat i participa en la seva transformació. 
Les funcions instructora i educadora estan molt relacionades, ja que no es 
pot deslligar l'adquisició de coneixements del desenvolupament de la 
pròpia personalitat. 

Cada etapa educativa té uns objectius específics. L'educació bàsica 
per a tothom té una finalitat diferent de l'educació que rep només un 
segment de la població. L'ensenyament postobligatori no s'ha d'entendre 
solament com un pas cap a la universitat o cap al món del treball. Les 
etapes i els cicles són eines d'adaptació als ritmes i processos dels alumnes 
i no barreres selectives. 

3.1. En el tram 0-16 s'haurien d'establir itineraris educatius 
centre a centre que fessin possible una bona coordinació pedagògica. 
La titulació en acabar aquest període ha de ser única i igual per a tot 

l'alumnat. 
3.2. En la programació i planificació de l'educació secundària 

postobligatòria, i sobretot de la formació professional de grau supe
rior, hi han de participar els agents socials i econòmics, per tal que 
respongui a les necessitats del mercat laboral. 
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3.3. Tot l'alumnat que no hagi assolit els objectius generals de 
l'ensenyament obligatori ha d'accedir a cursos de garantia social 
que preparin per a l'accés al món laboral. S'han de planificar i 
dissenyar les diverses modalitats de Programes de Garantia Social i, 
en algunes professions, s'haurien de considerar com a un sistema 
alternatiu als cicles formatius deformació professional de grau mitjà, 
que també han de preparar per a la inserció laboral. 

4. Funció de la universitat en el sistema educatiu 

La universitat ha d'estar vinculada als problemes reals de la societat. 
Les seves aportacions científiques han d'aprofundir i incrementar el saber. 
Aporta conjuntament amb d'altres etapes educatives una concepció teòrica. 
En l'actualitat condiciona el procés educatiu que es desenvolupa a la resta 
de les etapes, sense que en els seus plantejaments es recullin gran part dels 
objectius de les etapes precedents. 

Cal cercar un punt de trobada entre la universitat i les altres etapes 
basat en la renovació pedagògica i la millora de la teoria i pràctica educatives. 

4.1. Els centres universitaris hand' apropar-se als centres i par
ticipar de la seva pràctica per ajudar a resoldre'n els problemes. Al 
mateix temps, cal que aquestes facultats es nodreixin amb les 
aportacions de la pràctica educativa de les escoles. S'han d'establir 
convenis de col·laboració estable entre els centres universitaris i la 
resta dels centres educatius per l'organització de les pràctiques, la 
revisió dels plans d'estudis o l'establiment de línies de recerca en la 
pràctica educativa. 

4.2. La universitat ha de donar a conèixer les finalitats i 
l'organització de la Renovació Pedagògica a Catalunya i participar-
hi deforma activa. 

4.3. La universitat ha de revisar la seva pròpia actuació en la 
formació dels educadors. L'organització dels estudis, els continguts, 
la metodologia i l'avaluació han de ser analitzats en funció de les 
demandes de la renovació pedagògica. 

5. L'administració educativa 

Una administració democràtica ha d'estar al servei de la comunitat 
educativa. Ha de plantejar-se les qüestions administratives des del 
compromís social i la dimensió ètica de l'acció. Ha de ser eficaç en la 
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consecució dels seus objectius, eficient quant a l'optimització de recursos 
i equitativa en la seva distribució. 

5.7. L'administració educativa s'hauria d'organitzar sota el 
principi de subsidiarietat, acostant i descentralitzant les decisions a 
l'àmbit al qual afecten. Això faria possible una participació real, 
una transparència més gran i una actuació més ajustada a les 
necessitats. 

5.2. Aplicar el principi de subsidiarietat vol dir un reconeixement 
de l'autonomia dels centres i una nova distribució de competències i 
recursos. La nova distribució s'ha defer tenint en compte els centres 
educatius, els ajuntaments i els serveis territorials del Departament 
d'Ensenyament. 

5.3. L'Administració educativa ha d'establir mecanismes 
d'informació al seu personal i de coordinació entre els seus diversos 
serveis i estructures. 

6. L'educació en els municipis 

En els municipis hi ha un entramat d'entitats que, conjuntament amb 
l'administració local intervenen amb programes i propostes educatives 
adreçades als ciutadans. El municipi és el marc territorial idoni per poten
ciar la coordinació de serveis, tant els educatius com els relacionats amb el 
benestar dels ciutadans i la qualitat de vida. 

Les administracions locals han de potenciar i facilitar els canals de 
relació entre els centres educatius i el territori per ajudar a definir projectes 
educatius vertebrats amb la realitat social, cultural i econòmica. El conjunt 
de propostes educatives, formals i no formals, formen part del projecte 
educatiu de la comunitat. En aquest projecte col·lectiu de desenvolupament 
comunitari, tots els serveis públics relacionats amb el benestar dels ciutadans 
que actuen en un mateix territori han d'articular-se per aconseguir el 
desenvolupament integral dels seus ciutadans. 

Les administracions locals han de recuperar competències i recursos 
per intervenir directament en la planificació, l'organització i el 
desenvolupament de l'educació infantil i de l'ensenyament obligatori. Per 
mitjà dels organismes comarcals han de participar en la planificació i gestió 
de l'ensenyament postobligatori. 

6.1. Els Ajuntaments han de donar a conèixer l'oferta educati
va que té el municipi, fer el seguiment de l'escolarització en els nivells 
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obligatoris, intervenir en la planificació educativa del seu territori i 
participar en els programes de formació permanent. Han de tenir 
competències en la matriculació en els centres sostinguts amb fons 
públics. Han d'impulsar els processos participatius i potenciar el 
funcionament dels Consells Escolars de Centre i del Consell Escolar 
Municipal. 

6.2. Les administracions locals han de definir itineraris 
educatius entre els centres d'educació infantil, primària i secundària 
obligatòria, amb matriculació única a l'inici de l'escolarització i 
vetllar per la coordinació pedagògica entre els centres d'un mateix 
itinerari. 

6.3. Els Ajuntaments han de facilitar la concreció de projectes 
comuns entre les diverses entitats representatives del sector educatiu 
i també amb altres entitats culturals, esportives... També han de faci
litar la realització d'activitats culturals, esportives, artístiques, 
d'iniciació o coneixement professional, etc. Han de donar suport al 
conjunt d'associacions locals dels diversos sectors. 

6.4. En els municipis, el conjunt d'administracions han d'actuar 
de forma coordinada i coherent. 

7. El Servei Públic d'Educació 

L'educació formal s'organitza en un servei públic educatiu que 
garanteix a tot l'alumnat els mateixos drets sense cap mena de 
discriminació en unes condicions de qualitat bàsiques. 

La xarxa de centres públics és el motor del sistema educatiu, ja que és 
el que, de forma natural i generalitzada, pot assumir els avenços, les 
millores qualitatives i les innovacions. L'escola pública de qualitat i 
autònoma requereix un projecte definit, amb el qual s'identifiqui la 
comunitat educativa. S'adequa i desenvolupa els marcs generals, 
constitucionals i democràtics. És participativa i democràtica en la seva 
gestió i organització. Exerceix l'autoavaluació per tal de millorar 
contínuament el seu funcionament. És objecte d'un control social de la 
seva qualitat. És plural, accepta la diversitat com un factor d'enriquiment 
educatiu. No és discriminatòria per cap motiu. Manté una actitud constant 
i favorable a la renovació pedagògica. 

Tots els centres educatius sostinguts amb fons públics han de complir 
les mateixes condicions bàsiques de funcionament i de qualitat. 
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7.1. L'Administració ha de dotar els centres dels recursos 
materials i humans necessaris i vetllar perquè s'apliquin els principis 
generals sense cap mena d'excepció: la no discriminació per motius 
ideològics, culturals, de sexe o econòmics, la igualtat d'oportunitats,^ 
la participació dels diversos sectors en la vida del centre i la gestió 
democràtica. 

7.2. L'Administració ha d'atendre de manera prioritària i es
pecífica la xarxa de centres educatius públics dels quals és titular. Es 
necessari que l'Administració s'encarregui de coordinar el conjunt 
d'actuacions, vetlli per la seva qualitat, potenciï les innovacions 
educatives, etc. 

7.3. L'enseyament públic ha de tenir un organisme de 
representació i coordinació davant de l'administració educativa que 
permeti plantejar els problemes específics de la xarxa de centres de 
la Generalitat des d'una perspectiva comú als diversos sectors. 

8. Igualtat d'oportunitats, gratuïtat i criteris de matriculació. 

Tot l'alumnat té dret a un ensenyament bàsic, gratuït i de qualitat. En 
el nostre país encara no hem assolit la gratuïtat de l'ensenyament obligatori 
(materials escolars, activitats complementàries, serveis escolars, pagaments 
per escolarització en la xarxa privada concertada, fundacions, etc.). 

L'Administració ha d'eliminar amb mesures concretes (recursos, per
sonal, estímuls a la renovació, etc.) les desigualtats en l'oferta educativa 
dels centres i vetllar per tal que els criteris d'admissió en els centres 
sostinguts amb fons públics no siguin discriminatoris per cap motiu. 

Els criteris de matriculació, han de garantir la igualtat d'oportunitats, 
la no discriminació i la no separació de l'alumnat en centres en funció del 
seu origen o de les seves possibilitats econòmiques. La convivència en un 
mateix centre d'alumnat divers és positiu per a una socialització 
democràtica i integradora. 

8.1. Cal revisar amb profunditat els criteris de matriculació, a 
partir de l'anàlisi dels resultats dels processos anuals. El criteri 
econòmic no pot ser el determinant de la matriculació en els centres 

públics. 
8.2. La inspecció ha de realitzar el control i el seguiment de 

l'aplicació dels criteris de matriculació en tots els centres sostinguts 
amb fons públics. 

8.3. Hi ha d'haver una planificació d'oferta pública i gratuïta 
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en la primera etapa d'educació infantil (0-3), com a factor per dismi
nuir la desigualtat d'entrada al sistema educatiu. 

8.4. En les etapes obligatòries el temps escolar ha de ser el 
mateix en els centres públics i en els privats. Les activitats 
complementàries dins de l'horari escolar s'han de poder realitzar, 
amb independència de les possibilitats econòmiques de les famílies i 
de l'escola. 

9. Els serveis sectoritzats. 

Són serveis de suport dels centres educatius d'un determinat territori, 
amb funcions relacionades amb l'assessorament, la formació i là 
dinamització educativa i vinculats directament als centres. 

9.1. Els serveis sectoritzats de suport han de constituir una sola 
unitat d'actuació en cadascun dels territoris i han de coordinar 
estretament les actuacions dirigides a l'escola. 

9.2. La inspecció ha de vetllar és un avaluador extern que 
garanteix el funcionament democràtic del sistema i els drets de 
l'alumnat reconeguts en les lleis generals i educatives. 

9.3. L'assessorament extern als centres educatius l'han de 
realitzar persones lligades a la funció docent, coordinades a través 
dels Plans deformació territorial. 
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EL CURRICULUM 

10. El currículum 

Els continguts del currículum han d'abastar tots els àmbits del 
coneixement i de la creació i la comunicació cultural humana i han de 
ser objecte de la màxima explicitació possible. El currículum també és 
l'ambient de l'escola, el tracte amb els alumnes, el sistema d'avaluació, 
Fhorari escolar, les notes i els informes, les colònies, l'ambientació de 
l'aula, els sistemes organitzatius del centre, les relacions que s'estableixen 
entre les persones... El currículum és també els temes que no es tracten, 
els problemes que s'obvien, els silencis als interrogants que es plantegen..! 
El currículum és el fragment de vida social i de valors culturals que pene
tra a l'escola i organitza la vida i l'aprenentatge escolar. 

El currículum no es decideix, sinó que es construeix i es reconstrueix 
en la pràctica dels centres educatius. Per això, el canvi i la millora del 
sistema depèn dels models que s'adopten i dels processos que es posen en 
marxa així com de l'organització de l'acció educativa a partir d'un marc 
curricular. En aquest procés de millora, el Projecte curricular explicita la 
cultura pedagògica del centre. 

Classificar els continguts en tres tipus -conceptuals, procedimentais, 
d'actituds i valors- pot ser una tècnica més o menys útil pel professorat, 
però esdevé una enorme artificialitat quan es pretenen ensenyar i avaluar 
separats a partir de les tres llistes. 

Per assolir, per exemple, una educació en valors, no és vàlida qualsevol 
metodologia; la tria de continguts i de procediments determina els valors 
pels quals optem. 

10.1. L'opció per un currículum obert i flexible fa necessària la 
participació de l'alumnat en la concreció d'objectius i continguts. A 
partir d'una selecció feta pel professorat dels continguts nuclears, 
l'alumnat ha d'intervenir en la concreció i tria dels contextos o casos 
d'aplicació de manera que els grups d'alumnes desenvolupin 
concrecions o exemples d'aquests continguts. 

10.2.El centre ha d'adequar els materials que utilitza a la realitat 
actual i als objectius que es pretenen aconseguir. Han de passar de la 
simple tria de llibres de text a engegar processos permanents de 
discussió sobre els materials curricular s que han d'utilitzar. 

10.3.La solidaritat, la col·laboració, la defensa dels propis drets, 
el sentit crític, la capacitat de diàleg i negociació, la necessitat de 
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participació i organització són valors i actituds que s'han de treballar 
a l'escola. L'orientació professional ha deformar part del currícu
lum. 

10.4. L'ús de la biblioteca escolar com a font d'informació és 
important dins el context del currículum. Cal disposar de mediateques 
a cada centre, com a servei que gestiona i facilita l'accés a la 
informació i als productes culturals de tota mena (llibres, publicacions, 
gravacions d'àudio i vídeo, disquets, CD-ROM, etc.), a tots els 
membres de la comunitat escolar. 

11. Tractament de la diversitat de l'alumnat 

No hi ha un sol model cultural i acadèmic establert d'entrada; cal 
acceptar que hom pot avançar en la construcció de la persona humana a 
partir de diferents aproximacions. 

La diversitat d'interessos, de capacitats i d'experiències de l'alumnat 
i la cultura de procedència són aspectes que cal tenir presents en la tasca 
educativa. 

El centre educatiu ha d'aprendre a treballar amb aquesta diversitat 
tractant d'extreure'n totes les possibilitats educatives. El professorat ha 
de tenir present de forma constant en la seva pràctica la diferenciació 
entre diversitat i desigualtat. 

11.1 .Cal revisar els dissenys curricular s per ajustar els aspectes 
que s'han mostrat inadequats per al tractament de la diversitat. 
Proposem, la supressió dels objectius terminals i una jerarquització 
dels continguts per ajustar-los a les possibilitats d'aprenentatge. 

11.2.Des dels MRP, les administracions i els centres hem de 
promoure l'experimentació i la difusió dels aspectes del currículum^ 
que faciliten l'educació en la diversitat, com per exemple, l'avaluació 
qualitativa reguladora i orientadora i l'organització del currículum 
de manera globalitzadora (recerques, projectes...). 

12. Les noves tecnologies 

La informàtica i altres tecnologies comunicacionais no són una finalitat 
en elles mateixes sinó que ens serveixen com a recurs per a afavorir 
projectes en totes les àrees del currículum i no com a disciplines o activitats 

aïllades. 
L'utilització de les Noves Tecnologies no ha de ser una nova causa de 

desigualtat i, per tant, és prioritària la seva utilització en els centres. 
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12.1.L'ús de les tecnologies de la informació actuals, la 
documentació i la telecomunicació han de portar a organitzar una 
àmplia gamma d'activitats cooperatives entre alumnat amb vivències 
diverses. 

12.2. Cal potenciar en l'alumnat el coneixement directe dels 
mitjans, la seva anàlisi crítica i la intervenció en els que li són més 
propers. 

12.3. S'ha de motivar les noies envers la tecnologia, ja que en 
ser un món tradicionalment masculí, es troben poc representades en 
els estudis tècnics. 

12.4. La utilització de mitjans diversos (vídeo, ordinador, premsa, 
retro, llibres...) comporta processos d'aprenentatge molt àgils i 
complets. La distribució dels espais, i l'ús del mobiliari de la escola 
ha d'adaptar-se a les noves formes de comunicació. 

13. La llengua en el currículum. 

La Reforma educativa afavoreix l'ús i el coneixement de la llengua 
perquè l'activitat d'ensenyament - aprenentatge és essencialment 
comunicativa, funcional i arrelada a l'entorn. 

El català ha de ser la llengua habitual de l'escola en tots els àmbits de 
relació social. La llengua castellana s'ha de donar a conèixer per tal que 
pugui ser utilitzada com a eina d'informació i comunicació. 

Cal substituir el concepte de bilingüisme pel de multilingüisme. El 
coneixement de les llengües (català, castellà i dues llengües estrangeres) 
és imprescindible en un ensenyament de qualitat. 

La llengua és un vehicle cultural i, per tant, cal seguir parlant de 
Normalització lingüística i cultural. Els continguts culturals sempre 
pertanyen a una realitat i es vehiculen a través d'una llengua determinada. 
L'entesa entre el món educatiu i el món social també aposta pel concepte 
de Normalització lingüística i Cultural. 

La política de normalització aposta per la igualtat d'oportunitats de 
tots els ciutadans. El no coneixement del català pot contribuir a la 
segregació cultural i social. S'ha d'avançar en la discriminació positiva 
de l'ús del català i aconseguir que sigui una llengua apta per a funcionar 
en qualsevol circuit comunicatiu. 

13.1. Amb la mateixa intensitat que a Vensenyament primari, la 
normalització lingüística s'ha d'estendre a l'ensenyament secundari, 
a la primera etapa de l'educació infantil i a l'ensenyament universitari. 
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13.2. La presència, cada vegada més plural, d'altres cultures fa 
necessària una política d'investigació sobre aspectes metodològics 
en referència als aprenentatges lingüístics. Cal analitzar què ha passat 
en els darrers anys a Catalunya i quines són les oportunitats i 
dificultats que es poden preveure per al futur. 

13.3. Proposem que hi hagi una atenció especial dels aspectes 
lingüístics en la formació inicial dels futurs mestres i en la formació 
del professorat d'educació secundària. Igualment cal que els aspectes 
didàctics es tinguin en compte en els estudis de filologia. 

13.4. S'ha d'assegurar el coneixement de la llengua catalana 
per part de tota la població i continuar promovent els programes de 
catalanització allà on faci falta. 

14. Educació pel lleure i activitats extraescolars. 

Fora de l'àmbit escolar existeix una àmplia oferta d'activitats 
relacionades amb l'educació pel lleure, organitzades per una gran diversitat 
d'entitats. Fonamentalment responen a tres orígens: l'oferta extraescolar 
del centre educatiu, l'oferta de les entitats d'educació pel lleure i l'oferta 
institucional i d'equipaments de la ciutat. 

14.1. L'Administració ha d'estimular l'intercanvi i el treball en 
equip entre els centres i les associacions educatives de caràcter no 
lucratiu. 

14.2. L'Administració ha de legislar per exigir qualitat en l'acció 
dels agents educadors no escolars i posar ordre en l'allau d'ofertes 
disperses que poden confondre mestres i famílies. 

14.3. L'Administració ha d'afavorir el desenvolupament de les 
associacions educatives no lucratives que ofereixen qualitat i capacitat 
de treball conjunt amb l'escola. 

14.4. Els Consells Escolars haurien d'obrir-se al coneixement i 
al treball en equip amb les associacions educatives no lucratives, 
prioritzant la relació amb elles per sobre de les iniciatives lucratives. 

14.5. Els MRP haurien d'estimular la relació entre els centres i 
les associacions educatives no lucratives a partir dels seus instruments: 
formació, seguiment de projectes, difusió de les seves publicacions..., 
emmarcant aquesta relació en els valors humans que comparteixen. 

14.6. Les entitats de lleure han d'obrir-se al coneixement i al 
treball en equip amb els centres, acollint les demandes que els facin i 
oferint progressivament una atenció cada cop més professionalitzada. 
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ELS CENTRES EDUCATIUS 

15. El centre educatiu, nucli de la renovació pedagògica. 

El centre educatiu és, en la nostra societat, la institució encarregada 
d'educar. És un espai que garanteix a tot l'alumnat un lloc per a conèixer-se 
i intercanviar aprenentatges a partir de la pròpia diversitat. Es un espai 
on tots els sectors educatius es comprometen en un projecte educatiu que 
permeti el desenvolupament de tot l'alumnat. És el lloc on es gesta de 
forma natural la renovació pedagògica. 

El centre educatiu ha de fomentar una cultura de centre a partir de 
tres elements: el consens de tots els sectors, l'acord a l'entorn del Projecte 
i el compromís del professorat. 

Els centres concreten la seva identitat i expressen la seva intencionalitat 
en el Projecte educatiu, element de referència de totes les seves activitats 
i, per tant, de les seves relacions amb la comunitat educativa i 
l'Administració. 

El Projecte educatiu, com a document elaborat i escrit consensuadament 
per la comunitat educativa del centre, dóna coherència als elements dis
persos i parcials, explícits i implícits i preveu la seva pròpia avaluació i 
revisió periòdiques. 

15.1. Tots els centres han d'elaborar un Projecte consensual 
per la Comunitat Educativa. 

15.2. L'Administració ha de reconèixer el Projecte educatiu dels 
centres i ha de potenciar-lo, adjudicant els recursos suficients per 
fer-lo possible i atorgant-li un caràcter prescriptiu. 

15.3. Les famílies, el professorat i l'alumnat, a l'incorporar-se 
a un centre, han de conèixer i acceptar el Projecte educatiu. 

16. Autonomia i qualitat de l'educació 

L'autonomia educativa és bàsica per aconseguir una educació de 
qualitat, per arrelar-se a l'entorn, per desenvolupar els projectes propis i 
per respondre a les necessitats explicitades en el context social. Requereix 
l'exercici de noves competències i responsabilitats, el compromís de re
flexionar sobre el què, el com i el quan ensenyar, la participació de la 
comunitat educativa i l'obertura del centre a l'avaluació i al control so
cial. 
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Augmenta la implicació de tota la comunitat educativa. L'autonomia 
perd el seu valor si no fa possible una real igualtat d'oportunitats i un 
equilibri territorial de l'oferta educativa 

16.1. L'autonomia de centre ha de possibilitar l'establiment d'un 
projecte propi i el compromís de l'administració que es pugui dur a 
terme. S'ha de poder exercir en l'organització del centre, en la 
contractació de personal, en la determinació d'horaris i calendaris, 
etc. 

16.2.M entrestant, s'ha de modificar el sistema de provisió de 
places per tal que el professorat que accedeixi a un centre sigui 
l'adequat a les necessitats explicitades en el seu Projecte. 

16.3.L'autonomia dels centres ha de fer possible la 
racionalització del conjunt de recursos del centre educatiu. La gestió 
dels recursos humans i la seva organització flexible, és un dels aspectes 
claus de V autonomia. 

16.4.L'autonomia dels centres es complementa amb la creació 
de xarxes que afavoreixin la col·laboració entre ells. 

17. Autonomia econòmica dels centres educatius. 

L'augment dels recursos econòmics és indispensable per a la millora 
dels centres, però també ho és la racionalització dels que es tenen. S'han 
d'establir uns criteris de compensació per evitar que es produeixin 
desigualtats entre alumnes de centres diferents. L'autonomia econòmica 
permet una rendabilització dels recursos, però no pot ser una excusa per 
reduir-los. Els centres finançats amb diners públics no poden ser 
discriminadors per motius econòmics. 

17.1. Cal limitar la dispersió de les fonts de recursos 
(Generalitat, ajuntaments, consells comarcals, entitats, famílies...). 

17.2. L'Administració ha de calcular els recursos econòmics 
dels centres tenint en compte la situació geogràfica, el projecte 
educatiu i les necessitats específiques de compensació que es detectin. 

17.3. La gestió de la totalitat dels recursos hauria de passar al 
mateix centre o bé a una instància local o comarcal propera als cen
tres. Els centres han d'utilitzar els recursos en funció del Projecte 
educatiu i de les prioritats establertes en el Pla anual. 
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18. Organització autònoma i col·lectiva del centre educatiu 

L'organització dels centres ha de desenvolupar el Projecte educatiu, 
fomentar el funcionament cooperatiu i la innovació, facilitar la 
comunicació entre tots els estaments del centre, afavorir la resolució 
integradora de conflictes i promoure la participació i una avaluació que 
fomenti la reflexió sobre la pràctica. 

Els models organitzatius han de ser flexibles i els centres els han de 
concretar a partir de la seva autonomia. Tots els models han de garantir 
els principis exposats en el paràgraf anterior. 

18.1. La flexibilitat ha de concretar-se, entre d'altres aspectes 
en el repartiment de competències entre el claustre, els departaments, 
els equips directius, els nivells i les comissions de treball, la distribució 
dels horaris i de l'espai, la concreció dels òrgans de gestió i de govern 
i els mecanismes de participació i de formació, d'acord amb les 
necessitats educatives del seu alumnat i els requeriments externs. 

18.2. Els equips directius han d'estar al servei del Projecte 
educatiu, organitzar i coordinar el conjunt d'actuacions, fer 
operatives les decisions que es prenguin i impulsar els processos de 
renovació pedagògica. Han de facilitar i dinamitzar la participació 
dels diversos sectors i estimular el treball en equip. 

18.3. Als centres de primària també els cal disposar d'un 
administratiu. 

19. El treball en equip 

Un bon funcionament dels centres i una bona tasca docent requereix 
treball en equip per garantir l'elaboració i l'assumpció d'un projecte, la 
difusió i l'intercanvi de l'experiència professional, la coordinació en àrees, 
departaments, etapes, cursos i cicles, i la formació permanent com a reflexió 
sobre la pròpia pràctica. El treball en equip necessita d'un espai i un 
temps suficients. 

19.1. L'Administració ha d'afavorir el treball en equip amb 
mesures organitzatives i garantint l'espai i el temps necessaris. 

19.2. Cada centre, d'acordamb la seva peculiaritat, ha de trobar 
les formes organitzatives que facilitin el treball en equip. No es pot 
imposar un únic model organitzatiu. 

19.3. Cal reduir al mínim la provisionalitat i eliminar la 
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inestabilitat laboral en els centres, per què representen un obstacle 
per a la consolidació del treball en equip. 

19.4. S'ha de treballar en equip ja des de la formació inicial. 
La formació en tècniques de grup pot afavorir molt el treball en equip. 

20. Participació i qualitat de l'educació 

Si considerem l'aprenentatge com un procés de reconstrucció del 
pensament, Facció i l'afecte, es fa evident la importància de la participació 
en el fet d'aprendre. L'aprenentatge és personal, però el procés és 
fonamentalment social, fruit de la cooperació i de la interacció. La 
participació ha d'impregnar totes les àrees del currículum. 

20.1. Els Consells Escolars necessiten més capacitat d'actuació 
i, per tant, gaudir de més competències. Les seves decisions han de 
ser respectades per l'Administració. 

20.2. Els membres del Consell Escolar han de planificar la 
relació amb els seus representats. 

20.3. Les estructures intermèdies permeten un primer debat sec
torial i una anàlisi en profunditat dels temes a tractar en el consell, 
per tant, cal fomentar-les: reunions de nivell, etapa o departament, 
coordinació de delegats d'aula, tant depares i mares com d'alumnat, 
etc. 

21. Innovació educativa 

La comunitat educativa ha de ser innovadora perquè ha de buscar la 
millora constant. La renovació pedagògica transmet i afavoreix aquesta 
actitud. Els intercanvis entre tots els membres de la comunitat i entre els 
centres educatius, relatius a la pràctica pedagògica, a la seva organització 
i a la relació amb l'entorn, la fomenten. La innovació es produeix quan a 
partir de la pròpia activitat docent s'hi reflexiona des d'un marc teòric, 
per tal de promoure noves modificacions des de la pràctica. 

21.1. L'Administració educativa ha de reorientar l'assignació 
de recursos per a la innovació (personals, de temps, de suport, de 
divulgació i deformació) per tal que, gestionats des de l'autonomia 
del centre, es puguin adaptar al màxim a les necessitats dels projectes. 

21.2. L'Administració ha de desenvolupar una política de suport 
a la innovació, sumant a les mesures que s'adrecen a tots els centres, 
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les que potencien els processos més avançats de renovació. La Llei 
de centres docents experimentals hauria d'obrir noves convocatòries 

21.3. L'aplicació de la Reforma ha d'afavorir la innovació i 
preveure mecanismes que la potenciïn. 

21.4. S'han d'afavorir vies autònomes d'intercanvi, comunicació 
i cooperació entre els centres educatius, per tal d'estendre i consoli
dar les experiències d'innovació. 

22. L'avaluació del centre educatiu 

L'avaluació és una reflexió sistemàtica, pública i col·lectiva sobre el 
valor educatiu de les pràctiques professionals col·legiades amb la finalitat 
d'adequar-les i millorar la seva qualitat. El Projecte educatiu és el punt de 
referència de l'avaluació dels centres. 

És necessari un control i una avaluació del conjunt del sistema educatiu 
i de cadascun dels elements que el configuren. Cal cercar la millora 
constant de la qualitat del sistema educatiu i de les pràctiques docents, 
des dels aspectes més concrets relacionats amb els processos 
d'ensenyament-aprenentatge, fins als més generals relatius a 
l'administració i gestió del sistema educatiu. 

22.1. L'administració ha de promoure Vautoavaluació i 
l'avaluació interna en la comunitat escolar i l'acceptació de la 
necessitat del control social. L'avaluació dels centres i de l'equip de 
professorat ha de ser formativa i ha d'implicar mesures 
compensadores, no sancionadores. 

22.2. Proposem els següents indicadors per a l'avaluació del 
funcionament dels centres: el nivell de comunicació i col·laboració 
interna, les propostes d'actuació innovadora, el pla deformació intern, 
l'adaptació de recursos a les necessitats del alumnat, les relacions 
entre la comunitat educativa. 

22.3. Els criteris i el procés avaluador han de ser decidits 
prèviament de forma participativa entre els representants de la 
comunitat educativa. 

22.4. L'avaluació externa s'ha d'efectuar a partir de l'anàlisi 
de l'avaluació interna. 
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LA COMUNITAT EDUCATIVA 

23. Comunitat Educativa i Renovació Pedagògica 

La Comunitat Educativa està formada per les persones i les entitats 
intencionalment formatives. Està influïda per les estructures i valors 
econòmics, socials, polítics, ideològics i culturals, presents en la societat. 
Cada sector de la Comunitat Educativa té interessos i expectatives diferents, 
unes funcions específiques i una part de responsabilitat que no ha de 
defugir. Però han de procurar acostar les seves posicions i establir marcs 
de cooperació estables. 

La Comunitat Educativa ha de tenir una actuació global conjunta, 
fonamentada en els aspectes assumits consensuadament, que conjugui 
coherència i pluralitat. Ha d'afavorir i promoure el diàleg, l'anàlisi i la 
recerca conjunta dels aspectes ètics propis de tot procés educatiu i ha de 
ser coherent amb les opcions sobre el model de societat, d'escola i de 
persona que proposa, assentat en la democràcia, la tolerància, el pluralisme, 
la solidaritat i la justícia. 

24. L'alumnat 

Les necessitats educatives de l'alumnat han de prevaler per sobre de 
qualsevol altre interès particular de les famílies o del professorat. L'alumnat 

té dret: 
• A una educació de qualitat que asseguri el desenvolupament 

integral de la seva persona. 
• A una igualtat d'oportunitats real, sigui quin sigui el seu origen 

social, el lloc de naixement, la cultura, la religió o el sexe. 
• A formar part dels diversos òrgans de govern i de participació 

dels centres, i a crear els seus. 
• A participar en el seu procés d'aprenentatge, inclosa la seva 

avaluació 
Aquests drets es complementen amb la responsabilitat en el 

desenvolupament de la seva educació i amb el deure de participar en la 
vida educativa del centre. 

24.1. L'Administració i les entitats que representen l'alumnat 
han de revisar la normativa actual de drets i deures. 

24.2. L'Administració ha de facilitar que l'alumnat s'associï. 
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24.3. Els estatuts de drets i deures de l'alumnat als centres han 
de tenir un caràcter pedagògic, més que jurídic. 

24.4. En tots els centres educatius hi ha d'haver una organització 
autònoma d'alumnes i un Consell de delegats i delegades . 

24.5. En el Pla anual s'han de concretar els mecanismes per fer 
efectiva la participació de l'alumnat: espais, temps, recursos, etc. 
Els centres han de reservar un espai per a que sigui gestionat 
directament per l'alumnat i les seves associacions. 

24.6. El professorat ha de promoure la participació de l'alumnat 
per mitjà dels plans d'acció tutorial, l'organització flexible dels grups-
classe i el treball en equip i cooperatiu. 

25. Les mares i els pares 

Les famílies són corresponsables de l'educació i han de participar en 
tots els aspectes relacionats amb la vida del centre. 

L'Administració ha de garantir a totes les famílies una educació de 
qualitat per als seus fills i filles, sense cap mena de discriminació. Sense 
aquesta garantia, el dret de les famílies a triar centre és un dret fictici i 
que només afavoreix els privilegis d'una minoria que el pot fer efectiu. 

Les famílies han de treballar amb el professorat, especialment en tots 
aquells aspectes importants per a la configuració de la personalitat de 
l'alumne (valors, hàbits, etc.). 

L'Associació de mares i pares del centre (AMPA) ha de ser l'entitat 
que canalitzi la relació de les famílies amb l'escola. 

25.1. El Projecte educatiu ha de recollir reglamentades les 
relacions entre l'AMPA i el centre. 

25.2. Els centre, amb el suport de l'Administració educativa i 
la local han d'informar els pares i mares de les característiques, el 
funcionament, l'organització, el Projecte educatiu del centre... en el 
moment de la matriculació dels seus fills i filles. 

25.3. El professorat ha de fer un pla de treball conjunt amb 
VAMPA, la qual ha de poder disposar de tota la informació relativa a 
la vida del centre. 

25.4. Les AMPA han de fomentar la participació dels pares i 
mares amb l'elaboració d'un projecte deformació adreçat a tots els 
pares i mares del centre, que es pugui aplicar deforma permanent i 
gradual. 

25.5. Les associacions del mateix municipi, comarca o territori s'han 
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de coordinar per tal que l'acció col·lectiva afavoreixi l'educació en el 

seu conjunt. 

26. El professorat 

El professorat ha de treballar cooperativament. Ha d'analitzar la seva 
pràctica docent, buscar fonaments per a aquesta pràctica, experimentar, 
sotmetre a valoració crítica els resultats i reformular constantment la seva 
actuació. Ha de tenir una concepció global del centre, com a institució 
integrada en el seu entorn. Ha de ser creatiu, motivador, conscient de la 
necessitat d'actualització cultural i científica. Ha d'atendre les diversitats, 
promoure l'explicitació dels conflictes i la recerca del consens entre els 
docents, l'alumnat i els pares i mares. 

La funció dels professionals de l'educació és afavorir el 
desenvolupament del pensament, l'acció i l'afecte de l'alumnat, per mitjà 
dels continguts disciplinaris, dels procediments i els valors explicitats en 
el currículum. Com en tota acció educativa, és important que la «manera 
de ser i d'estar» faci evident la coherència entre el dir i el fer, el ser i 
l'ensenyar. 

Ha de tenir una formació universitària professionalitzadora de grau 
superior, que asseguri l'especialització per etapes educatives i/o àrees del 
coneixement, des de l'educació infantil fins a la universitat. 

26.1. Cal establir un pla de d'actuació per tal d'avançar cap el 

cos únic d'ensenyants. 
26.2. S'ha de modificar l'actual sistema d'accés a la professió 

docent, per tal que garanteixi la qualitat docent del futur professorat. 
El nou sistema d'accés hauria de contemplar un període, llarg i 
remunerat, deformació pràctica. 

26.3. Els plans d'estudis de la formació inicial han d'estar 
adaptats a les necessitats d'ensenyament-aprenentatge de les diverses 
etapes educatives i a les diferents tipologies de centres. Cal prioritzar 
la cultura professional bàsica i polivalent com a fonament indispen
sable de l'especialització. El professorat en actiu ha de participar en 
la formació inicial dels futurs professionals de /' educació. 

26.4. Les Administracions i els mitjans de comunicació públics 
han de contribuir a millorar la consideració social de la professió 
docent. 
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27. Formació permanent del professorat. 

L'exercici de la professió docent exigeix l'adquisició d'uns 
coneixements psicopedagògics, científics i culturals i d'unes capacitats 
per ensenyar, gestionar i organitzar, construïts a partir de la interrelació 
entre teoria i pràctica i l'intercanvi amb el context i amb els altres 
companys i companyes. La formació permanent, que entenem com un 
aspecte consubstancial a la Professionalität docent, és un element que ha 
de formar part de la seva tasca quotidiana. 

L'objectiu de la formació permanent és aconseguir una millora dels 
processos educatius de l'alumnat i del professorat. És en el centre on 
millor es pot realitzar, ja que així s'afavoreix que el canvi sigui col·lectiu. 

Per avaluar la qualitat de la formació permanent cal tenir en compte 
les necessitats del centre educatiu, la participació directa del professorat 
en la seva organització, el desenvolupament de processos d'innovació, 
l'elaboració de materials, recursos i propostes adaptats a la realitat, la 
descentralització en la seva organització i gestió i la satisfacció professional 
del professorat que hi participa. 

27.7. La formació permanent ha de presentar un ampli ventall 
de trajectes formatius i d'ofertes pel que fa a agents, modalitats, 
estratègies i continguts. Han de prevaler aquelles activitats col·lectives 
deformació que responguin a les necessitats del centre i es basin en 
la reflexió sobre la pròpia pràctica. 

27.2. S'han de potenciar les activitats organitzades de forma 
autònoma pel professorat pel fet que desenvolupen una cultura de la 
formació lligada a la renovació pedagògica, faciliten la innovació i 
el plantejament de nous reptes. Les entitats representatives del 
professorat tenen dret a organitzar activitats deformació adreçades 
al conjunt del professorat. 

27.1. L'objectiu bàsic de la formació permanent ha de ser que 
cada centre educatiu elabori el seu projecte deformació des del punt 
on es troba en la seva pràctica pedagògica i d'acord amb les 
necessitats del professorat i comptant amb l'assessorament necessari. 
L'administració ha d'apostar per la formació en centres com a 
modalitat bàsica i fugir de les activitats centralitzades i les actuacions 
extensives. 

27.2. S'han de potenciar modalitats deformació que fomentin 
la interrelació entre les diverses etapes del sistema educatiu no i les 
experiències de cooperació entre l'educació formal i la no formal. 
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28. Drets i deures del professorat 

Els deures del professorat tenen en el Projecte educatiu el seu marc de 
referència. Els projectes curriculars, lingüístic, els models de gestió i 
direcció i altres projectes acordats pels òrgans de govern dels centres, han 
de ser vinculants pel conjunt del professorat. 

El professorat ha de treballar en les condicions laborals adequades per 
poder fer bé la seva tasca i atendre les seves responsabilitats. Disposar de 
recursos i temps li permetrà prendre decisions reflexionades, avaluar la 
seva pràctica i readaptar contínuament el currículum al context del centre 
i a l'alumnat. 

La promoció del professorat ha de valorar la feina ben feta al llarg de 
la vida professional. Ha d'anar vinculada a l'avaluació de la tasca docent 
i permetre la incentivació tant individual com col·lectiva. 

Els sindicats d'ensenyament agrupen al professorat, entre d'altres 
aspectes, per a la millora de les seves condicions de treball. Els sindicats 
d'ensenyament compaginen aquest treball amb la consecució d'un servei 
educatiu públic de qualitat. 

28.1. La promoció professional ha de fer-se a partir del 
reconeixement del treball fet a l'aula i al centre. Cal obrir vies de 
promoció que permetin l'accés a altres llocs de treball del mateix 
sistema educatiu. 

28.2. S'ha d'estimular al professorat perquè faci recerca, elabori 
materials, i participi en tasques deformació, intercanvi o investigació, 
sense abandonar la docència directa. Per això cal flexibilitat- el seu 
horari o reorientar les llicències per estudis, entre d'altres mesures. 

28.3. Des dels centres educatius cal facilitar la vinculació amb 
l'associacionisme pedagògic i sindical del professorat, així com la 
implicació en altres moviments socials i culturals de caràcter ciutadà. 
La unitat d'acció sindical i la unitat d'acció entre el moviment^ 
pedagògic i el sindical, contribueixen a reforçar la tradició 
democràtica i associativa dels ensenyants. 

28.4. L'exercici defuncions educatives fora de l'aula no ha de 
ser irreversible. Cal regular els límits temporals de les funcions ins
pectores, dels serveis educatius, de les tasques d'assessorament. 

28.5. Han de ser possibles dedicacions parcials per a 
determinades tasques que no necessiten una jornada complerta. 
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LA XARXA DE LA RENOVACIÓ PEDAGÒGICA DE 
CATALUNYA 

29. El Moviment de Renovació Pedagògica a Catalunya i la 
construcció de la seva Xarxa. 

La renovació pedagògica és una actitud i un procés constant de recerca 
de noves idees i propostes que comportin un canvi i una millora en 
l'educació. És un moviment sòcio-educatiu que es gesta a cadascun dels 
centres i escenaris educatius, a partir de les necessitats dels diversos sectors 
que impulsen iniciatives per tal de millorar l'educació per a tothom. Suposa 
un procés teòrico-pràctic de reflexió, revisió i adequació de les concepcions 
i pràctiques escolars, per tal d'actualitzar els propis coneixements sobre 
el fet i el perquè d'ensenyar i d'aprendre, renovant els continguts escolars 
d'acord amb les transformacions i demandes socials.. 

El Moviment de Renovació Pedagògica s'extèn des de l'escola bressol 
fins la universitat, en l'educació formal i en la no formal, i entre tots els 
sectors educatius: tant els pares i les mares, l'alumnat i el personal no 
docent, com el professorat. El Moviment de Renovació Pedagògica 
estableix lligams de col·laboració i d'intercanvi entre totes les entitats i 
institucions que el promouen i crea un estat d'opinió i uns referents 
col·lectius que identifiquen el conjunt d'iniciatives. Una part molt 
important d'aquest Moviment el constitueix una xarxa de coordinació 
entre els centres educatius. 

Les institucions i entitats, analitzen les situacions educatives des del 
propi punt de vista i plantegen propostes específiques. La seva diversitat 
i pluralitat enriqueix les solucions i facilita l'elaboració de noves propostes. 
La seva participació en aquest Moviment fa possible una Xarxa de la 
Renovació Pedagògica de Catalunya. Aquesta xarxa ha de ser el marc 
referencial, promogut per la societat civil, per estructurar un corrent a 
favor de la qualitat que difongui les idees i les accions de la renovació 
pedagògica. 

Els Moviments de Renovació Pedagògica, són organitzacions del 
professorat plurals, implantades territorialment, que representen un marc 
estable i unitari d'organització, intercanvi i cooperació de tots els 
professionals de l'ensenyament i altres sectors educatius. Participen com 
una entitat més en la Xarxa de la Renovació Pedagògica. 



Conclusions ^. 

29.1. L'Administració educativa ha de facilitar els recursos 
perquè es desenvolupin els processos de renovació pedagògica amb 
efectivitat en tots els centres educatius que s'ho proposin. El 
reconeixement explícit de l'Administració d'aquests processos 
afavoriria l'impuls de noves iniciatives i la consolidació d'experiències 
ja engegades. 

29.2. L'impuls d'una xarxa de col·laboració entre tots els qui 
fan renovació pedagògica, la coordinació de centres educatius que 
comparteixen aquests objectius, i l'establiment d'espais de 
col·laboració entre la universitat i els centres educatius contribuirà 
a superar l'aïllament de les actuacions i facilitarà l'intercanvi entre 
els centres educatius, entre l'educació formal i no formal, i entre tots 
els nivells i etapes. 

29.3. Els Moviments de Renovació Pedagògica, juntament amb 
altres entitats, fan possible el diàleg i la col·laboració entre els di
versos sectors i estaments de la comunitat educativa i les seves entitats 
més representatives. Els Moviments de Renovació Pedagògica han 
de ser considerats com a patrimoni comú del conjunt de la comunitat 
educativa. 
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El Primer Congrés de la Renovació Pedagògica és una 
iniciativa d'un conjunt d'entitats que representen a la 
Comunitat Educativa catalana, que té com a objectius: 

Recollir i difondre les experiències de millora educativa que 
es fan i promoure'n de noves. 

Oferir àmbits de cooperació i intercanvi entre totes aquelles 
persones, associacions, entitats que, des de qualsevol sector 
dela Comunitat Educativa, promouen aquestes iniciatives. 

Promoure la reflexió col. lectiva, amb una visió constructiva 
¡positiva que porti a l'elaboració de propostes d'avenç i de 
millora. 

Prim er Con grés d e la Renovació Pedagògica 
(1993-1995) 
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