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A l’inici de l’actual legislatura, la Generalitat va elabo-
rar un Pla de Govern que contenia un seguit de propos-
tes i mesures per a educació. 

Es tracta d’un document poc consistent, farcit d’im-
precisions, amb una certa retòrica progressista, encara 
que sense gaires concrecions de mesures que serveixin 
per millorar la qualitat o l’equitat de l’educació. 

Després d’haver analitzat aquestes propostes, 
d’USTEC·STEs (IAC) considera:

    • El Govern anuncia una nova etapa de l’educació 
de Catalunya avançant en la transformació del sistema 
educatiu. Tanmateix, aquesta “transformació” no es tra-
dueix en majors recursos, a desfer retallades, ni a noves 
construccions escolars, sinó a una nova orientació en 
base a un aprenentatge “competencial i emocional”, que 
no sembla fonamentar-se en l’evidència científica, que 
no concreta res, no explica en què consisteix, que va 
en detriment del coneixement, que no aporta cap aval 
de cap experiència pilot i que no sembla altra cosa que 
adaptar directrius de l’OCDE i d’alguns principis del 
neoliberalisme econòmic que s’està implementant en el 
món educatiu i laboral.

    • Un seguit de plans i programes (Pla de millora 
d’oportunitats educatives, Pla d’Educació Digital de Ca-
talunya), Programa de famílies digitals, Programa Salut 
Escola) que l’experiència indica que no solen aportar 
millores tangibles, i per contra, generen una gran càrre-
ga burocràtica als equips directius i docents, sense ho-
res ni recursos.

    • S’anuncia la progressiva gratuïtat del 0-3 (una pro-
mesa que des de fa vint anys diversos governs han anat 
anunciant sense concretar gaire). Tanmateix, i atès que 
no hi ha cap indici que la Generalitat vulgui crear una 
xarxa pública de llars d’infants, ens temem que això pu-
gui traduir-se a pagar amb diners públics negocis pri-
vats via concerts, ajuts i subvencions. 

    • Es considera que la Formació Professional ha 
d’adequar-se a les necessitats del teixit empresarial (en-
tenem que gràcies a les pressions de les organitzacions 

patronals). Contràriament, USTEC·STEs (IAC) defensa 
que l’oferta d’FP ha de ser d’acord a les necessitats de 
l’alumnat, atenent alhora els principis de planificació 
econòmica i social, sense obviar l’equilibri territorial.

    • El document parla de “continuar el desplegament 
de la Llei d’Educació de Catalunya”, quan la realitat és 
que la LEC no ha comptat mai amb el consens de la co-
munitat educativa i s’ha demostrat molt lesiva per a la 
democràcia als centres, i considera que el Servei d’Edu-
cació de Catalunya ha de procurar la plena gratuïtat de 
l’ensenyament. Això vol dir que el Departament per-
severa a alimentar negocis privats (centres concertats 
que contribueixen a la segregació escolar) amb diners 
públics.

    • Es planteja elaborar un nou currículum del Bat-
xillerat en clau competencial. Considerem que això pot 
implicar una devaluació d’aquesta etapa educativa que 
obeeix més a compensar la deficient oferta pública de 
graus mitjans i superiors de Formació Professional i a 
maquillar els indicadors de graduació que no pas a una 
iniciativa de caràcter pedagògic. Per millorar el Batxi-
llerat, caldrà menys ràtios, més oferta presencial de ma-
tèries i les mesures que consensuïn els equips docents.

    • S’insisteix en mesures que han demostrat la seva 
inutilitat pedagògica i que responen només a la voluntat 
de destruir la democràcia a l’escola. Serien les iniciatives 
de crear perfils o una autonomia entesa com a atomitza-
ció del sistema, competència entre centres i poder crei-
xent de les direccions.

En resum, el document no aborda qüestions extrema-
dament rellevants i urgents com pot ser la reversió de 
les dures retallades de les darreres dècades, la recupera-
ció de la democràcia als centres, la millora de les con-
dicions laborals del professorat i el personal laboral, la 
reducció de les ràtios, un programa de noves construc-
cions, edificacions i supressió de mòduls pel que fa als 
edificis escolars, o una veritable política d’erradicació de 
la segregació educativa que comporti la supressió dels 
concerts educatius i una planificació escolar que eviti 
els guetos, en la línia del que aquest sindicat ja va defen-
sar en la ILP d’Educació. 
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