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Sessió 20 de la CE

La sessió de la Comissió d’Ensenyament (CE) s’obre a les tres de la tarda i dos minuts. 
Presideix Rafel Bruguera Batalla, acompanyat de la vicepresidenta, Maria Senserrich i Gui-
tart, i de la secretària en funcions, Ramona Barrufet i Santacana. Assisteix la Mesa la lletrada 
Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Jordi Cuminal i Roquet, Josep Maria 
Forné i Febrer, M. Assumpció Laïlla i Jou, Anna Simó i Castelló, Bernat Solé i Barril i Teresa 
Vallverdú Albornà, pel G. P. de Junts pel Sí; Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán 
García, Lorena Roldán Suárez i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; Esther Niubó Ci-
doncha, pel G. P. Socialista; Jéssica Albiach Satorres, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; 
Fernando Sánchez Costa, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Carles Riera Albert, pel 
G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el director d’Escola Nova 21 i president del Centre UNESCO 
de Catalunya, Eduard Vallory i Subirà; la directora de l’Escola dels Encants, en representa-
ció dels centres impulsors d’Escola Nova 21, Agnès Barba Encarnación, i el coordinador del 
Centre de Recerca i Assessorament d’Educació Viva (CRAEV), Jordi Mateu Zorita, acompa-
nyat dels representants del centre Marc Alcega Estivill, Rosa-Àuria Munté i Ramos i Carlota 
Sala Rabassa.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Compareixença d’Eduard Vallory, president del Centre UNESCO de Catalunya, da-

vant la Comissió d’Ensenyament per a presentar el programa Escola Nova 21 (tram. 357-
00126/11). Comissió d’Ensenyament. Compareixença.

2. Compareixença d’una representació de la Fundació Bofill davant la Comissió d’Ense-
nyament per a presentar el programa Escola Nova 21 (tram. 357-00127/11). Comissió d’En-
senyament. Compareixença.

3. Compareixença de Jordi Mateu, en representació del Centre de Recerca i Assesso-
rament d’Educació Viva, davant la Comissió d’Ensenyament per a informar sobre el model 
d’innovació educativa (tram. 357-00100/11). Comissió d’Ensenyament. Compareixença.

El president

Bona tarda, diputades i diputats. Donem inici a aquesta sessió de la Comissió d’En-
senyament, que, com vostès saben, s’havia de substanciar fa quinze dies, però a l’ha-
ver-hi hagut el canvi de Ple o l’avançament del Ple al dimarts es va haver de suspendre. 
I, per tant, agraïm als compareixents que hagin fet l’esforç de fer coincidir o d’acceptar 
la proposta que els vàrem fer novament de comparèixer avui, aquesta tarda.

Compareixences acumulades relatives al programa Escola Nova 21

357-00126/11, 357-00127/11 i 357-00128/11

Com vostès saben, estem parlant de tres compareixences. Substanciarem les dues 
primeres conjuntament. I, en tot cas, a efectes de l’acta, donat que inicialment esta-
va previst una altra persona, simplement indicar que amb les compareixences d’avui 
tanquem el tema. I, per tant, diguem-ne, l’expedient, des del punt de vista intern del 
Parlament, quedarà tancat, les compareixences previstes, amb les que efectuem avui. 
D’acord? (Pausa.)

Doncs, sense més preàmbuls, donem la benvinguda al senyor Eduard Vallory i Subi-
rà, director d’Escola Nova 21 i president del Centre UNESCO de Catalunya, i també a 
la senyora Agnès Barba Encarnación, directora de l’Escola dels Encants, en represen-
tació d’una de les escoles dels centres impulsors d’Escola Nova 21. I, sense més preàm-
buls, ja passo la paraula als compareixents.

Moltes gràcies.

Eduard Vallory i Subirà (director d’Escola Nova 21 i president del Centre 
UNESCO de Catalunya)

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats. Fa tot just dos anys el 
Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill impulsàvem el projecte Edu-
cació Post-2015. Equitat i Qualitat per a Tothom, una iniciativa participativa per contri-
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buir al debat mundial sobre els reptes educatius en el marc de la UNESCO. El 2015 va 
ser un any important per a la UNESCO: es tancava el programa global Education for 
All, es reunia a Incheon el Fòrum Mundial d’Educació i es publicava el document Re-
pensar l’educació, que vam editar en català i presentar aquell mateix juliol.

Al seu pròleg la directora general de la UNESCO hi diu: «El món canvia i l’edu-
cació també ha de canviar. Les societats viuen transformacions profundes arreu i això 
exigeix noves formes d’educació per promoure les competències que necessiten les so-
cietats i les economies avui i demà.» El canvi de què parla Irina Bokova és de dos ti-
pus, social i tecnològic. Els reptes socials existents avui no tenen precedents. El model 
de desenvolupament fa que en deu anys la Xina hagi fet servir més ciment per construir 
que els Estats Units en tot el segle XX. El canvi climàtic pot dur l’equilibri natural al 
col·lapse. I en la interacció entre crisi de desenvolupament i de sostenibilitat s’hi suma 
l’increment de les desigualtats i moviments poblacionals massius, amb tensions, intole-
ràncies i violències. 

Alhora, el canvi tecnològic exponencial transforma la nostra realitat segon a segon. 
Si bé pot aportar una major presa de consciència global i una millor interacció ciutada-
na, ja no recordem ni concebem el món sense internet, e-mail, telèfon mòbil, fotografia i 
música digitals, Google, YouTube, Skype, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, 
Twitter, i això en només quinze anys. Ara veurem on ens duen els reconeixements de 
veus i de cares, la traducció automàtica, la robòtica avançada, la impressió en tres di-
mensions, els vehicles autoconduïts, els materials avançats com el grafè, la genòmica 
a la nova generació o la internet of things, que encapçala la quarta revolució industrial.

Una dada ràpida per entendre el big data i tot el que comporta: la quantitat d’infor-
mació generada des de l’inici de la història fins a l’any 2003 equival aproximadament a 
la quantitat que avui es genera al món cada dos dies. És per això que el citat informe de 
la UNESCO de 2015 ens urgeix replantejar el propòsit de l’educació i l’organització de 
l’aprenentatge. Un propòsit que hauria d’estar dirigit a desenvolupar competències per 
a la vida, per poder bastir projectes vitals amb dignitat i amb sentit, i per fer contribu-
cions positives a una societat canviant des de la responsabilitat de la llibertat.

Si llegim, però, els dos informes anteriors de la UNESCO, tant al Faure, de 1972, 
com al Delors, de 1996, ja hi trobem una aproximació similar: l’educació com a forma-
ció integral de la persona en contraposició a la transmissió de coneixements. Edgar Fau-
re ho feia notar en aquell pròleg, el 1972, dient: «Ja no es tracta d’adquirir aïlladament 
coneixements definitius, sinó de preparar-se per elaborar al llarg de tota la vida un saber 
en constant evolució.» De fet, aquesta idea es recull a la primera llei educativa postfran-
quista, la LOECE, de 1980, que proclama que la finalitat del sistema educatiu és «el 
pleno desarrollo de la personalidad mediante una formación humana integral». I així 
es manté en totes les que han seguit. Aquesta aproximació holística és la que hauria de 
permetre que l’educació s’adapti als canvis de context per dotar els infants dels elements 
que els han de permetre desenvolupar-se i donar resposta a les noves realitats. 

I, de fet, és la mateixa aproximació que fonamentava el moviment d’Escola Nova, 
que al nostre país va treballar fa un segle per una educació emancipadora, des de les es-
coles creades tant pel Patronat Escolar de Barcelona, la Mancomunitat i la Generalitat, 
com per moltes iniciatives socials, en metodologies d’aprenentatge personalitzat de les 
més avançades del món en aquell moment, en escoles autònomes amb projecte educatiu 
propi i un professorat que el feia possible.

A casa nostra, doncs, ja vam tenir les bases del que és avui el sistema educatiu fin-
landès, i res no diu que no puguem aspirar que el conjunt de les nostres escoles recu-
peri aquell horitzó. Què és, doncs, el que ho dificulta? Fa quaranta-cinc anys l’informe 
Faure deia: «La concepció de la pedagogia tancada als límits de la instrucció transmesa 
ja està superada.» Però, en realitat, a la nostra societat no ho estava, ni ho està encara, 
perquè tota l’estructura del sistema educatiu va ser dissenyada per a la instrucció trans-
missora de coneixements definitius: la formació de docents, la seva selecció a través 
d’oposicions, la mobilitat en concursos de trasllats, els currículums prescriptius amb as-
signatures i matèries, els sistemes d’avaluació, l’absència d’autonomia de centre, de pro-
jecte educatiu propi i de model de direcció, la normativa, la supervisió, els espais..., tot. 
La paradoxa, doncs, és que les nostres societats s’han posat d’acord en canviar la finali-
tat de l’educació, però no han canviat tot allò que l’hauria de fer possible.
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La setmana passada compareixia a la Comissió d’Educació del Congrés dels Dipu-
tats i els feia notar que cap de les modificacions que la LOMCE fa de la LOE canvia ni 
una coma les finalitats. La importància es dona a la llista d’assignatures troncals i obli-
gatòries, de matèries i de temaris prescriptius, d’avaluacions mecanicomemorístiques, 
de retenció a curt termini; elements, tots ells, d’un model obsolet d’instrucció. Com que 
l’estructura del sistema educatiu es va fer per a unes finalitats diferents i mai s’ha re-
formulat de manera significativa, tot canvi que fem topa amb el mateix. Per això quan 
a casa nostra la LEC i el seu desplegament persegueix un sistema educatiu enfocat al 
desenvolupament de competències per a la vida, des d’escoles autònomes vinculades 
al seu entorn, amb projectes educatius propis i claustres cohesionats que el facin pos-
sible, compromesos amb l’aprenentatge de tots i cada un dels infants, no podem obviar 
que topa amb tota l’estructura heretada, que genera contradiccions i col·lapse.

Rosa Sensat ho deia el 1933: «L’escola s’ha estacionat i encasellat en el seu dogma-
tisme, i s’ha fet anormal pel seu divorci absolut entre ella i la ciència del noi en cons-
tant progrés, i entre ella i les necessitats socials.» Passava de l’antiga transmissió de co-
neixements definitius al desenvolupament de competències per a un canvi..., perdó, el 
desenvolupament de competències és un canvi molt gran. Requereix entendre que una 
competència és la capacitat d’articular el coneixement per donar resposta a situacions 
concretes, i que per això l’adquisició dels coneixements, que inclouen fets, conceptes, 
habilitats, actituds i valors, s’ha d’articular a través del desenvolupament de competèn-
cies, perquè no siguin com l’anglès que molts vam estudiar, ple de fets i conceptes que 
després no ens capacitaven ni per parlar-lo ni per entendre’l.

Així, assumir que la finalitat de l’educació és la formació integral de la persona 
comporta també canviar la manera com s’aprèn i els instruments que ho fan possi-
ble. Comporta la personalització de l’aprenentatge, el desenvolupament competencial, 
les metodologies globalitzades, la integralitat primària-secundària, l’avaluació per com-
petències, continuada i formativa, i l’escola inclusiva. Però el nostre sistema viu en una 
permanent contradicció. Proclama aquests plantejaments mentre que manté una estruc-
tura que els dificulta des de la multicausalitat. I per això moltes escoles creades amb 
aquesta vocació han vist com els seus projectes involutivament reculaven de nou cap a 
pràctiques més transmissores. 

Des d’aquesta diagnosi, els impulsors del projecte Educació Post-2015. Equitat i 
Qualitat per a Tothom vam recollir el guant de la UNESCO i vam concebre una inicia-
tiva de suma d’esforços per contribuir a l’actualització del nostre sistema educatiu. La 
vam anomenar «Escola Nova 21, aliança per un sistema educatiu avançat». La vam pen-
sar des del diàleg amb diversos centres educatius que comparteixen aquesta aproxima-
ció en el seu dia a dia, des d’enfocaments metodològics diversos, però coincidint en el 
treball per a la formació integral de la persona. I la vam impulsar el maig passat en vint-
i-cinc d’ells, sumant-hi la UOC i Educaixa i comptant amb el suport de la Federació de 
Moviments de Renovació Pedagògica, la FAPAC i Femcat, i el treball conjunt amb el 
Departament d’Ensenyament.

L’objectiu del programa Escola Nova 21, que vol durar tres anys, és doble. Primer, 
contribuir a una presa de consciència de la necessitat de transformació educativa, tot 
concretant-la. I, segon, catalitzar els coneixements i procediments existents per fer pos-
sible aquesta transformació. La concreció, recollint el treball de tantes escoles i profes-
sionals, d’acadèmics, d’entitats i moviments, però també dels organismes internacio-
nals, és l’horitzó comú per a tota escola, que hem anomenat «marc d’escola avançada». 

Aquest marc, que hem debatut i fonamentat aquest novembre al Simposi sobre Can-
vi Educatiu, que organitzat amb la UNESCO i l’OCDE consisteix en quatre elements 
interdependents; un propòsit enfocat a desenvolupar competències per a la vida des 
d’una visió holística, adoptant els quatre pilars de l’aprenentatge de l’informe Delors: 
la formació integral de la persona; unes pràctiques d’aprenentatge basades en el conei-
xement contrastat de com les persones aprenem, adoptant els set principis de l’apre-
nentatge i la centralitat dels infants, i enfocades al desenvolupament competencial; una 
avaluació competencial i global continuada i formativa, és a dir, al servei del propòsit, i 
finalment una organització viva en permanent actualització, per tal de respondre al pro-
pòsit amb lideratge i formació educatius, i oberta i vinculada a les famílies i a l’entorn.
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Amb aquest horitzó comú, al maig vam fer una crida a dos-cents centres, que hi vol-
guessin avançar, perquè se sumessin al programa, demanant que ho acordessin als seus 
claustres i consells escolars. Van ser, finalment, 481 els centres que hi van voler parti-
cipar, comptant-hi els vint-i-cinc impulsors. El desbordament de la demanda va dur a 
una... Som a una nova suma d’esforços, en aquest cas amb el món local, a través de la 
Diputació de Barcelona. Mitjançant l’important acord que vam signar el mes de setem-
bre incorporàvem els 481 centres al programa i creàvem una nova acció, l’establiment 
d’una seixantena de xarxes territorials, de centres compromesos amb el canvi de la mà 
dels municipis. 

Ha anat més enllà. Aquest gener hem signat un acord amb el Consorci d’Educa-
ció de Barcelona fonamental, per tal que els cent divuit centres de la ciutat que formen 
part de l’Escola Nova 21 s’integrin en una nova iniciativa conjunta que hem impulsat, 
que es diu «xarxes per al canvi». Amb aquesta iniciativa, que, a més del consorci, Esco-
la Nova 21 també compta amb Rosa Sensat i l’ICE de l’Autònoma, l’Administració lo-
cal i educativa es corresponsabilitza d’aquest procés de canvi, tant per a aquests centres 
com per al conjunt dels de la ciutat.

Els 481 centres d’Escola Nova 21 representen un 15 per cent del Servei d’Educació 
de Catalunya, i els seus percentatges són molt similars als del sistema: un 68 per cent 
són de titularitat pública, un 40 per cent són de..., o tenen secundària i un 15 per cent són 
d’alta complexitat.

Hi ha tres accions diferents amb els centres, que responen al doble objectiu de ge-
nerar presa de consciència i mobilització que faci el canvi possible. Una primera, el tre-
ball de la seixantena de xarxes territorials, que apleguen més de 430 escoles, i que ha 
de possibilitar reforçar la mobilització per a la transformació educativa. A través d’una 
reflexió conjunta sobre el propòsit de l’educació entre escoles, comunitat educativa i en-
torn local es plantejaran reptes de canvi en base a cada realitat, amb una metodologia 
anomenada «espirals d’indagació», i compartiran experiències en certs reptes aprenent 
entre iguals. 

Una segona actuació, el treball amb una mostra de trenta centres que representen els 
percentatges del sistema en territori, complexitat socioeconòmica, mida, titularitat i eta-
pa, amb qui tastarem un protocol de canvi sistemàtic que ens permeti veure si és possi-
ble una transformació supervisada de centres cap al marc d’escola avançada. 

I una tercera, el treball per ajudar a millorar, reforçar i fonamentar els vint-i-cinc 
centres impulsors, i poder-ne detectar i fer-ne créixer molts més. La LEC estableix que 
hi hauria d’haver centres de referència educativa i la UNESCO ens demana introduir 
criteris de qualitat relacionats amb procediment, més enllà dels resultats. Si fa cent anys 
teníem com a referència l’Escola del Bosc i l’Escola del Mar, i el seu exemple va ser tan 
fort que encara avui els inspira, hem de reforçar i multiplicar referències que ajudin a 
transformar el conjunt del sistema.

Hem pensat, en aquest sentit, que seria bo que la directora d’un d’ells, Agnès Barba, 
avui també pogués comparèixer per compartir el seu punt de vista. Agnès...

Agnès Barba Encarnación (directora de l’Escola dels Encants, en 
representació dels centres impulsors d’Escola Nova 21)

Bona tarda. President, senyores i senyors diputats, m’adreço a vostès com a mestre 
que des de fa vuit anys faig de directora d’una escola pública de nova creació a la ciu-
tat de Barcelona. L’Eduard Vallory ha fet una clara diagnosi de la realitat en la que ens 
trobem actualment. En aquesta realitat ha destacat quina és l’estructura que emmarca el 
nostre món educatiu i quines són les finalitats reals del sistema.

El segle XXI ens ha situat en un nou paradigma social, tecnològic i científic. El canvi 
d’època ens ha fet veure que les respostes educatives que han funcionat en major o me-
nor mesura al llarg del segle XX ja no són adequades al segle XXI, que els objectius edu-
catius, les metodologies, les estratègies i les eines han de ser coherents amb tot allò que 
el coneixement existent sobre l’aprenentatge ens diu. Això és el que hem vist les escoles 
que volem treballar d’una altra manera.

És per tot això que, recollint la tradició que ens precedia, ja fa anys diversos centres 
ens vam plantejar la necessitat de crear projectes educatius propis i singulars. Aquests 
estaven dirigits a la formació integral de la persona, des de currículums competencials i 
utilitzant l’oportunitat que representa el marc creat per la Llei d’educació i el Decret de 
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l’autonomia de centres i de direccions, el qual estableix que l’autonomia de cada centre 
és un dels principis organitzatius que regeixen el sistema educatiu.

D’acord amb el marc vigent, l’exercici d’autonomia als centres públics exigeix a les 
direccions dels centres desenvolupar el lideratge educatiu, la qual cosa comporta dis-
posar de capacitats i competències professionals específiques per formular i desenvolu-
par propostes pedagògiques, organitzatives i de gestió al servei de l’assoliment de l’ex-
cel·lència pedagògica en un context d’equitat. I justament això és el que molts hem fet 
al llarg de bastants anys, intentar demostrar que l’autonomia pedagògica del centre és 
compatible amb el funcionament integrat del sistema, i que aquesta contribueix a millo-
rar el conjunt.

Hem estat anys explicant i justificant que els nostres projectes educatius eren de qua-
litat i que les metodologies emprades eren metodologies avançades que permetien crear 
millors entorns d’aprenentatge, i, sobretot, que la personalització de l’aprenentatge era 
molt més respectuosa amb la diversitat de l’alumnat, i, per tant, donava respostes de ma-
jor qualitat a tots els infants i a les seves diverses capacitats i potencialitats.

El nostre afany d’actualització i de reflexió pedagògica ha fet que al llarg d’anys par-
ticipéssim en grups d’innovació, de recerca i de formació, liderats pels ICE, per Rosa 
Sensat o pels moviments de renovació pedagògica, sempre aprenent i compartint entre 
nosaltres, i buscant noves i millors solucions metodològiques.

A partir de l’any 2015 un grup d’instituts i escoles públiques vam donar un caire 
més seriós a les trobades, i juntament amb diverses escoles concertades ens vam sumar 
a l’impuls d’aquesta iniciativa de treball conjunt pel canvi, que és Escola Nova 21. L’es-
cola actual ha de ser un espai de relacions, on cada infant pugui construir el seu camí 
d’aprenentatge per desenvolupar-se de manera integral, i això vol dir que sàpiga comu-
nicar-se utilitzant el llenguatge, l’art o el cos; que desenvolupi el pensament científic i 
matemàtic; que sigui capaç de conèixer el món on viu i la gent que hi habita; i que sigui 
competent per interactuar-hi assertivament amb el propòsit de fer-ne un lloc millor.

Estem parlant d’alumnes apoderats, d’aprenentatges competencials, de situar l’infant 
al centre del seu aprenentatge, d’equitat entre infants. Paraules, totes elles, molt boni-
ques i plenes de significat dins del món educatiu, però fins a quin punt la realitat de les 
escoles i les praxis estan donant resposta de veritat a aquests conceptes? Us puc ben as-
segurar que no sempre passa.

Portem una càrrega metodològica pròpia de societats extingides, on el verb era «en-
senyar», on el subjecte actiu era el mestre i on l’objectiu d’aprenentatge eren només les 
informacions i els conceptes. Ara sabem que tot això no ha de ser així. Sabem que hem 
de parlar d’un aprenentatge on el subjecte actiu és l’aprenent, l’infant, i no el mestre. 
I sabem que l’objectiu de l’aprenentatge és el desenvolupament d’habilitats, actituds, va-
lors, de les competències que articulen els diversos tipus de coneixement, incloent-hi 
també les tan rellevants competències transversals que el nostre sistema avui no mesura.

Si volem que l’escola es centri en la formació integral de la persona es requereixen 
canvis importants, i avui molts mestres estan treballant per dur-los a terme. Quina és, 
però, en aquest canvi, la funció de l’Administració educativa? L’Administració és l’en-
carregada i responsable que els mestres estiguin ben preparats, que estiguin ben prepa-
rats per poder liderar i fer efectius aquests canvis; i també és la responsable que totes les 
escoles siguin equivalents en qualitat, en un sentit actual del terme, i que ofereixin les 
pràctiques d’aprenentatge millor i més actualitzades possible, des de la personalització i 
el desenvolupament de tots els potencials.

Així doncs, què cal fer i com hem de fer-ho? Recollint el parer de molts equips di-
rectius, amb qui parlem d’educació, d’innovació i de canvi educatiu, crec que coincidi-
ríem a afirmar que cal replantejar, bàsicament, alguns aspectes.

Cal que el disseny del sistema sigui consistent amb la finalitat de la formació inte-
gral de la persona, actualitzant-lo, i que currículum i avaluacions siguin veritablement 
competencials. Cal fer que la funció docent possibiliti pràctiques d’aprenentatge actua-
litzades, competencials i globalitzades, i que es puguin avaluar. Cal que la formació 
inicial i continuada dels docents possibiliti la seva actualització des d’unes pràctiques 
d’aprenentatge competencial, que també s’han de posar al dia. Cal fer que l’equip do-
cent treballi cooperativament per l’aprenentatge, superant les hores de dedicació exclu-
siva. Cal fer que l’aprenentatge es personalitzi amb els necessaris temps no lectius i 
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amb espais que ho possibilitin, així com amb ràtios professor/mestre-alumnes que per-
metin atendre millor la diversitat. Cal fer que tant l’accés com la mobilitat dels docents 
als centres públics estigui al servei de l’autonomia, les necessitats i el projecte educatiu 
de centre. Cal fer que la legislació, normatives i decrets creguin de veritat en l’autono-
mia de centre, els capacitin i els donin marge per poder donar resposta al seu context, i 
possibilitin la linealitat de la primària i la secundària obligatòries. Cal, també, fer que 
la nostra societat cregui de veritat en el poder transformador de l’educació, d’una educa-
ció de qualitat, que és clau per donar resposta als reptes del moment històric que vivim.

Els centres educatius i les seves comunitats han d’estar formats per persones amb 
ganes de millorar contínuament, amb ganes d’aprendre al llarg de la vida. Al cap i a la 
fi, el repte que l’educació té al segle XXI és dotar els infants i adolescents de les compe-
tències vitals que els han de fer capaços de donar respostes noves a un entorn de canvi 
accelerat, de complexitat i d’incertesa.

Avui el programa Escola Nova 21 és una oportunitat. Dona una empenta a l’educa-
ció de qualitat, fa entrar aire nou al sistema, motiva els claustres i promou pràctica refle-
xiva. Tant de bo tots els agents educatius del nostre país ens fem nostra aquesta oportu-
nitat i lluitem per millorar l’aprenentatge i l’educació dels nostres infants, adolescents i 
joves, perquè l’actualització del nostre sistema ara ja és urgent.

Moltes gràcies.

Eduard Vallory i Subirà

En efecte –amb això acabo–, la necessitat de transformar la nostra educació és pe-
remptòria, perquè no podrem tenir societats democràtiques si els nostres infants no 
aprenen a destriar el volum ingent d’informació i a processar-la críticament. No man-
tindrem el nostre estat del benestar si en dues dècades la meitat dels llocs de treball es 
poden automatitzar i no ens preparem per repensar com donar-hi resposta.

Tal com diu la UNESCO, hem d’entendre l’educació com un bé comú, en què una 
educació inadequada de la filla del veí ens perjudica també a tots i cadascun de nosal-
tres. La lluita contra la desigualtat és una obligació moral i una necessitat social, i més 
amb les xifres de pobresa infantil que tenim. No podem tolerar que un infant d’entorn 
desafavorit tingui cinc vegades més de possibilitats de repetir curs que altres infants 
amb les mateixes competències. No podem tolerar que els nens i nenes de sis anys pen-
sin en un 80 per cent dels casos que una persona brillant és necessàriament del gènere 
masculí, perquè si educació és apoderament l’enfonsament d’expectatives produeix jus-
tament el contrari.

Ens cal una actualització disruptiva del sistema educatiu perquè possibiliti la for-
mació integral de les persones en el context del segle XXI. Eladi Homs ho deia el 1911: 
«Hem de saber què fem a les escoles i per què ho fem. Passar de l’empíric curanderisme 
pedagògic a les seguretats de la pedagogia científica.» Avui la incapacitat de prendre 
decisions serioses sobre l’actualització del sistema fa que el pes d’aquesta actualització 
caigui en la sobrecàrrega de treball de molts professionals i centres, que amb poc suport 
recuperen o innoven pràctiques que haurien de ser generalitzades.

El nostre sistema es resisteix al compromís i al treball intens de moltíssims profes-
sionals que aprenen junts, fan edcamps o impulsen centres que personalitzen l’aprenen-
tatge. Però això sol no és sostenible. Si bé les formacions polítiques i els agents socials 
han de promoure les seves legítimes visions de societat, no hi haurà canvi educatiu si 
no definim abans en quins elements comuns estem tots d’acord. Per això, el treball cap 
a l’horitzó comú d’un propòsit competencial i unes pràctiques fonamentades a través 
dels acords de centres i d’administracions de colors polítics diferents possibilita que el 
canvi educatiu sigui un objectiu real i compartit. L’acord amb la Diputació de Barcelo-
na, l’acord amb el Consorci d’Educació de Barcelona són bons exemples d’aquest marc.

Cal que tots plegats creguem de veritat que una educació actualitzada és el princi-
pal instrument per construir la societat inclusiva, equitativa i pròspera que volem, i que, 
per tant, tota inversió en aquesta actualització i aquesta educació de qualitat revertirà 
amb escreix sobre el conjunt de la societat. Cal una administració no burocratitzada al 
servei d’aquesta actualització i de la millora contínua, que superi el model reglamentis-
ta sancionador i capaciti els centres per a un aprenentatge competencial des de la seva 
autonomia.
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En aquesta direcció ja hi ha algunes iniciatives valentes de l’Administració, com els 
decrets de currículums competencials, l’ordre d’avaluació o el perfil de metodologies 
amb enfocament globalitzat. I cal que els centres amb pràctiques educatives avançades, 
els que avui s’estan transformant i els que s’estan creant donant resposta a la demanda 
creixent d’una educació competencial i globalitzada, trobin suport, capacitació i fona-
mentació, i es consolidin i creixin, i contribueixin així a l’actualització del conjunt del 
sistema.

Escola Nova 21 hi vol contribuir catalitzant durant tres anys la mobilització per 
aquesta actualització disruptiva del nostre sistema, ajudant a apoderar escoles, famílies 
i institucions per iniciar un camí de no retorn cap al sistema educatiu avançat que ens 
cal. I volem que, quan desapareguem, les institucions i entitats existents agafin el relleu. 
Tant els procediments de transformació com els recursos i models formatius que creem 
estaran a l’abast de tothom, i desitgem que puguin ser emprats per generalitzar el canvi.

En definitiva, volem una cosa tan senzilla i tan rellevant com aconseguir que qualse-
vol infant, siguin quines siguin les seves condicions, les de la seva família o l’entorn on 
sigui, trobi en l’escola l’instrument que li aporti experiències d’aprenentatge gratificants 
i apoderadores, que li permetin tenir una vida millor que les nostres i bastir una societat 
millor que la que tenim.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor Vallory, senyora Barba. Segur que les seves intervencions 
necessàriament haurem de rellegir-les, perquè són plenes de molt de contingut. Però, 
en tot cas, al fil de les seves intervencions, ara és el torn dels grups parlamentaris. I co-
mencem pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula la diputada senyora Sonia 
Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies als dos ponents per haver vingut. 
I també els volia agrair que ens haguessin enviat la informació abans per mail, perquè 
això ens ha permès venir amb la feina una miqueta més reposada, a part de la informa-
ció nova que ens han donat avui.

Jo crec que el simple fet d’haver posat sobre la taula el debat de l’educació ja és un 
èxit, no?, per totes les persones que ens interessa aquest món. Que es parli d’educació 
ja és una bona notícia, que això obri portades de diaris i que es dediquin 30 minuts a 
TV3 això ja, diguem-ne..., que només per això ja gairebé valdria la pena, perquè fa molt 
de temps que no teníem, jo crec, un debat pedagògic que anés més enllà de si pública o 
concertada, si educació diferenciada o educació no diferenciada. Llavors, està molt bé.

Que, a més, aquest debat ha arribat, i em consta, perquè he parlat amb diferents per-
sones, del que podem ser aquí els parlamentaris i el que poden ser els professionals de 
l’educació. Hi ha persones que no estan en el món de l’educació i que els ha arribat el 
debat, i que els engresca el debat. Jo penso que això ja és un èxit, i els volia felicitar.

És evident, i és una cosa que reiteren en la informació que ens han passat, que el sis-
tema educatiu ha de canviar. I, de fet, les dades que ens acaben de donar de fracàs es-
colar i de la manca d’equitat del sistema educatiu són una mostra més del que nosaltres 
sempre repetim, que el model educatiu català no és un model d’èxit. No podem parlar 
de model d’èxit amb aquestes xifres d’abandonament escolar i amb aquestes diferències 
d’equitat educativa, quan una persona, segons l’entorn socioeconòmic en el que ha nas-
cut, té cinc vegades més de possibilitats de fracassar escolarment.

El que passa que també m’agradaria dir que quan llegia aquesta documentació, i al-
tres vegades que n’he sentit parlar, jo no acabo d’estar d’acord en això que repeteixen de 
que...,com que les classes fins ara es feien com feia cinquanta anys. Ja no parlo jo com a 
professora. És que fins i tot jo, com a alumna, no vaig rebre les classes com fa cinquan-
ta anys. L’educació que jo vaig rebre no era memorística, era de que les coses s’havien 
d’entendre i s’havien de comprendre per poder-les saber.

Altra cosa que diuen, que sí que hi estem d’acord, és que –i que és un desastre– des 
de 1972 tenim set lleis educatives, cosa que no passa als països del nostre entorn, i que 
no és una notícia positiva. Ara, finalment, tenim un pacte nacional per l’educació, que 
era una de les propostes estrella al nostre programa i de les nostres exigències d’inves-
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tidura, tant primer amb el PSOE com després amb el PP, que és la investidura que es va 
arribar finalment a produir. I que aquest Pacte nacional per l’educació evidentment ha 
de ser de consens perquè no tinguem un altre cop una reforma educativa d’aquí a –no ho 
sé– set anys, no? 

Després altra cosa és que –i segurament no és així, i ha quedat una mica més matisat 
sobretot amb la intervenció de la senyora Barba– a vegades dona la sensació que pre-
senten una dicotomia entre coneixement i competències, però no –no. És que està molt 
bé tenir coneixements per poder-los aplicar per competències. Ja dic, amb la interven-
ció de la senyora Barba això crec que ha quedat més clar, però si llegim només la infor-
mació que ens ha passat quedava una mica... D’acord, molt bé, les competències, però 
prèviament hem de tenir uns coneixements que puguem aplicar, no? I jo, evidentment, 
hi insisteixo, és que jo, de petita, no vaig tenir ja una educació memorística. Però tam-
poc passa res si s’han de memoritzar coses. Exercitar la memòria és una eina fantàstica, 
també.

També compartim algunes de les idees, sobretot pel que fa a la carrera docent i a 
l’autonomia de centre. En el cas de primària, encara, però en el cas de secundària hem 
de recordar que, bé, hi ha un màster, però una persona que acaba donant classes a se-
cundària és un llicenciat en Biologia, en Matemàtiques, en Filologia, que ha donat clas-
ses de literatura del segle XIX o de sintaxi III, i no ha fet... Què s’ha de fer per ensenyar 
bé? Llavors, això és evident que s’ha de canviar.

Després, tant a la seva intervenció com a la documentació citen sovint la UNESCO. 
I una cosa que a mi em crida l’atenció és que citin molt la UNESCO, però no la citin 
per una cosa que per nosaltres és molt important, que és el tema de la llengua. Segons 
la UNESCO hi ha més de mil estudis que demostren la importància de la llengua ma-
terna, i vostès han citat la senyora Irina Bokova. Podria haver agafat més declaracions, 
però aquesta és del febrer de 2017, és a dir, són les darreres, i diu –cito textualment–: 
«La educación y la información en la lengua materna son esenciales para mejorar el 
aprendizaje y fomentar la confianza y la autoestima.» Llavors, quin paper li donen a la 
llengua materna? I, evidentment, no s’hi val dir: «És que aquí no tenim dues llengües 
maternes, en tenim no sé quantes.» Sí, clar, però majoritàriament n’hi ha una i, en segon 
lloc, n’hi ha una altra. Com es treballa, des de la seva perspectiva, la llengua materna? 
Quina importància té, sobretot en el tema de la lectoescriptura?

I continuo amb el tema de la lectura, en aquest cas, i a mi em preocupa aquest, prin-
cipalment. Com es treballa ja no la lectura, sinó el gust per la lectura? Perquè és evident 
que no és una activitat grupal. Ha de ser una activitat, en aquest sentit, silenciosa i indi-
vidual, no la lectura per poder aplicar després aquests coneixements, sinó simplement 
el gust per la lectura. I precisament avui ha sortit a La Vanguardia que la Asociación 
Española de Comprensión Lectora es queixava que en aquests projectes innovadors es 
destaquen molt les ciències i les socials, però molt poc el tema del gust per la lectura.

I, finalment, hem tingut anys de retallades ferotges a l’ensenyament. Com apliquem, 
en un moment que el professorat té les pitjors condicions laborals i econòmiques dels 
darrers temps, això que suposa una inversió de temps? I com es formen els professors en 
un moment que Ensenyament ha retallat de forma brutal la formació presencial?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies a vostè, senyora Sierra. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialista, la 
diputada senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, senyor president. Moltes gràcies als compareixents, al senyor Vallory i a la 
senyora Agnès Barba per la compareixença. Realment, jo penso que és una intervenció, 
bé, que han estat, per mi, intervencions brillants, i que malgrat que ja ens ho havien en-
viat abans i que, per tant, hem tingut oportunitat de, bé, mirar-nos-ho d’entrada, però els 
vull felicitar, i, com deia, doncs, agrair aquestes aportacions. Jo crec que també demos-
tren la solidesa dels arguments que hi ha darrere del seu projecte, el compromís també 
de professionals com vostès.

I en aquest sentit, doncs, dir-los per endavant que els hem d’agrair molt aquest pro-
jecte col·lectiu, que celebrem la iniciativa. I li dic de veritat, malgrat les observacions, 
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doncs, que sí que li voldria fer a continuació, no?, que algunes ens preocupen. Però, 
d’entrada, dir que ens sumem molt convençuts al carro del canvi educatiu sistèmic que 
pensem que hi ha darrere, i que entre tots, doncs, hem d’aconseguir, en la línia també de 
Repensar l’educació, de la UNESCO, no?, que publicava ja fa uns anys. I tot, d’alguna 
manera, per superar les limitacions que s’arrosseguen, doncs, fa dècades, del model que 
tenim, que jo crec que, en fi, com tot, és millorable, però segurament toca posar fil a 
l’agulla, no?, sobretot en el sentit de que segurament no pot donar resposta als reptes i 
a les necessitats del nou segle, no? Es parlava de la revolució tecnològica, de la robotit-
zació..., en fi, de tants reptes socials que també hi ha.

I manifestat el nostre suport..., i sobretot, doncs, també el que es comentava, no? 
Hem d’anar a currículums més enfocats a competències, a models d’avaluació més con-
tinus, més globalitzats; el tema de la persona com a centre d’aprenentatge. Tot això ho 
compartim, i ens sembla fantàstic. Però també sí que he de dir, i no té a veure amb vos-
tès, no?, però segurament el que fa el departament, o millor dit el que no fa. Això sí que 
ens preocupa més, no? De fet, doncs, miràvem, no?, partida pressupostària, i evident-
ment hi ha més temes que no recursos, però no es destina ni un euro del pressupost a 
innovació educativa, quan, per exemple, el 2010 la partida que s’assignava superava el 
milió d’euros.

I creiem, per tant, que el departament no està promovent el que podria ser una exten-
sió del coneixement o de l’experiència del seu projecte a tota la xarxa educativa, doncs, 
del Servei d’Educació de Catalunya, no?, al conjunt.

I, per tant, li volia demanar si podien concretar quines complicitats tenen a nivell 
d’administracions i el paper que fa cadascuna. Parlava de la Diputació de Barcelona. 
Doncs, li volia demanar, en aquest sentit, el departament en què els acompanya, en què 
els dona suport; quin és el paper que fan o podrien fer els ajuntaments, si és que en fan al-
gun, els consells comarcals, i si podria concretar encara més el paper de la diputació, no?

Sobre el Consorci d’Educació de Barcelona sí que volia destacar el que per nosaltres 
és una gran experiència la de Barcelona, que ens sembla molt positiva, precisament per 
aquesta voluntat d’impulsar un canvi educatiu a totes les escoles abans del 2020, i, 
per tant, amb la idea que la renovació pedagògica no es limiti només a uns determinats 
centres, sinó que sigui generalitzada. Això ens sembla molt positiu.

I això, doncs, per tant, entenem que requereix un compromís, i aquí sí que l’hem tro-
bat en l’Ajuntament de Barcelona.

I aprofitant, doncs, que avui em sembla que es tanca el període de preinscripció, sí 
que comentar-los, no?, que les últimes setmanes, doncs, jo crec que com moltes mares 
d’aquest país he anat a visitar molts centres, moltes jornades de portes obertes, i m’he 
trobat centres que comencen a formar part d’aquest projecte, amb mestres hipermoti-
vats –amb directors, evidentment, també–, amb moltes ganes de fer canvis i millores. 
Però en alguns casos –dic «en alguns»–, realment, doncs, no els acompanyaven ni l’en-
torn, ni les instal·lacions, és a dir, estan... –ara parlo d’experiència pròpia que he visitat, 
no?–, centres molt deteriorats, que s’havien d’alguna manera quedat enrere, i que ara hi 
ha una nova direcció o uns nous professors molt motivats, i que jo crec que en això és 
molt positiu.

Però amb això el que vull dir és que em sembla molt bé l’esforç, el sacseig que 
això pot suposar per a molts centres, però evidentment pensem que no n’hi ha prou. 
I penso que segurament hauria de venir acompanyat d’altres recursos, d’altres eines, 
de què s’haurien de dotar, doncs, aquests centres, els professors, els directors, la direc-
ció que hi ha davant, perquè això seria el que faria realment transformar el model edu-
catiu cap a millor.

I, per tant, la idea seria avançar i estendre aquesta xarxa d’escoles compromeses, 
amb direccions i mestres molt motivats, que treballen per un canvi educatiu i que tenen 
cua d’alumnes per entrar, per estendre-la a tot el conjunt. Perquè per nosaltres aquesta 
seria la garantia d’equitat dels centres. Perquè ens preocupa que la innovació pugui ge-
nerar dues noves desigualtats entre centres, ja no només entre públic i concertat, sinó 
també entre centres públics, i, per tant, que no ens trobem amb una triple xarxa. Pensem 
que la innovació, el canvi educatiu ha de ser el motor precisament per a l’equitat. I, per 
tant, diria que no es tracta de fer-ho tot per innovar, és a dir, que la innovació no sigui en 
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si l’objectiu, sinó que sigui el mitjà per aconseguir aquest canvi educatiu transformador, 
doncs, en clau d’equitat, de cohesió, d’excel·lència, etcètera.

I, per tant, si ara..., no?, si creguéssim en els reis i li poguéssim preguntar, doncs, 
quines tres coses podria demanar a l’Administració per reforçar el seu projecte, per es-
tendre’n els beneficis o per dotar-lo de continuïtat, quines tres coses pensa que podrien 
afavorir aquesta transformació educativa generalitzada i necessària de què parlava. És 
un tema de recursos? És un tema de legislació? És un tema d’estratègia de país? Té a 
veure amb la coordinació, amb una determinada cultura de l’aprenentatge? O és el pro-
fessorat el que seria la clau? I, per tant, quines modificacions legislatives podríem pro-
moure des d’aquest Parlament per afavorir aquest canvi o per remoure’n els obstacles?

Ja acabo, eh?, molt breu. Senzillament és si esperen vostès del departament un pla 
d’impuls, un acompanyament per aconseguir aquest canvi.

I, a banda d’això, dir-li també, doncs, com ja saben, no?, que al marge del projecte 
d’Escola Nova 21, que recolzem amb tot el respecte, també hi ha molts centres, moltes 
altres direccions i projectes, que fa anys que hi treballaven, sense aquesta etiqueta i que 
no menystenim, eh?, al contrari.

Però com a Escola Nova 21 sí que els volia demanar quins objectius a curt i mitjà i 
llarg termini es proposen, quins resultats desitjats creuen que ja es comencen a veure 
i si hi ha algun efecte no desitjat que podria estar-se produint i que voldrien replantejar.

I en aquest sentit, finalment, eh?, el tema dels mestres. En algun moment a la seva 
intervenció, doncs, demanaven..., parla dels mestres, no? I què demanen els mestres? 
Sumar-se a aquest projecte. És un tema d’hores? De motivació? De posar-hi ganes? De 
voluntarisme, per tant? Creuen que és necessària una major formació específica? Una 
formació continuada del professorat? Cal reforçar també la formació inicial?

I, finalment, ja per acabar, simplement, doncs, quina acollida troben en els centres, 
en les famílies? I si ens pogués apuntar, al marge dels que ha dit, doncs, alguns ele-
ments de millora, no? Perquè parlava, doncs, de donar la continuïtat en l’educació obli-
gatòria, de primària a secundària, de l’autonomia de centres. En aquest sentit, doncs, 
algunes píndoles que poguéssim aplicar.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies a vostè, senyora Niubó. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot, i la diputada senyora Jéssica Albiach té la paraula.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. I moltes gràcies als compareixents per vindre, per la feina que 
fan i també per obrir focus i plantejar un debat que és de model i que jo crec que és molt 
necessari.

Estem veient que el sistema, bé, té greus mancances. Jo crec que hi ha molt bona 
feina per part de determinats centres i d’una bona part del professorat, però jo crec que 
el sistema, com a tal, no està funcionant, no?, ja no funciona. Crec que hi ha greus defi-
ciències en cohesió, en segregació, en que l’educació sigui l’ascensor social, en una ad-
quisició real de coneixements, perquè ja veiem com aprovar un examen no vol dir que 
als cincs anys o als deu anys te’l tornen a plantejar i segurament no l’aprovaríem ni els 
que estem ací, i, per tant, fallem, fins i tot, en eines per a la vida, no?

I, davant d’això, jo crec que el model que ens plantegen és molt interessant, però 
també és cert que, bé, doncs, hi ha determinats dubtes i hi han algunes reticències que 
jo crec que seria bo que es pogueren resoldre, i ara tenim l’oportunitat.

A mi m’agradaria saber quan començaríem a tindre resultats d’aquest nou canvi de 
model, perquè segons el llibre del Melgarejo, el de Gràcies, Finlàndia, van passar vint 
anys fins que vam veure realment l’èxit del model finlandès. No sé si haurem d’esperar 
tant o a curt termini podrem..., com a mínim a mitjà termini podrem començar a vore 
resultats en l’impacte d’aquest canvi.

Després, clar, Catalunya no és Finlàndia. Els índexs de corrupció que tenim ací no 
són els que tenen allà, i a mi em preocupa la manera en la que es fa la selecció del pro-
fessorat, no? Crec que hem de garantir que siga una selecció acurada, i també quina ha 
de ser la formació i quines han de ser les actituds vitals que tinguen aquestes persones, 
no? Quines són les capacitats.
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M’agradaria saber també com s’està treballant o com es fomenta la lluita contra la 
segregació escolar. És un tema greu a Catalunya. Fins i tot el síndic ha plantejat treba-
llar en un pacte de país per tractar de solucionar-ho. M’agradaria saber com s’encaixa 
el model o el projecte pilot que estan treballant en aquesta lluita que hem de fer entre 
totes, i si es donen els mateixos recursos als centres concertats i als centres públics, in-
dependentment d’on estigui aquest centre públic, perquè el punt de partida no és exac-
tament el mateix.

Un altre dubte que se’m planteja és un moviment que sorgeix de dalt a baix. No sé 
si està col·laborant la FAPAC, no sé quines entitats estan participant. No sé si els sindi-
cats, alguns o tots, estan participant en aquest. Hi ha certes crítiques de que és un pro-
jecte que està despolititzat i que el que fa són infants que s’adapten a la societat en lloc 
de transformar-la. Pel que heu dit a mi no m’ho sembla, però sí que m’agradaria que ho 
poguéreu explicar i desenvolupar una mica més.

També m’agradaria saber com encaixem aquest model que esteu plantejant amb la 
jornada completa. És a dir, una cosa és el sistema educatiu i després tenim el subsistema 
escolar, el subsistema sociocultural i el familiar. Per tant, tenim clar que l’escola no és 
un bolet aïllat, sinó que ha d’anar tota la societat en el seu conjunt. Si també estaria bé 
parlar amb altres departaments per veure..., bé, perquè al final l’educació és un tema de 
país i no és només un tema d’un departament.

Altres preguntes que tinc. Quin encaix té l’escola nova amb l’«Ara és demà», si és 
que en té algun, i amb els debats extraordinaris sobre l’educació pública catalana que 
estan desenvolupant més de trenta entitats, i què s’està plantejant com a alternativa de 
l’«Ara és demà». 

Si hi ha algun paper més pensat per als municipis. Saben que les escoles a Finlàndia 
són de titularitat municipal; ací ho són del..., està tot més centralitzat, no?, per part del 
departament i per part del ministeri. 

Heu parlat de les xarxes pel canvi. No sé si seria bo plantejar algun altre paper per 
als municipis a l’hora de la gestió de l’escola.

Dels zero a tres anys..., tenim clar que cada vegada més estudis demostren, no?, la 
importància d’aquesta etapa educativa per al desenvolupament cognitiu, principalment 
dels infants que pertanyen a famílies amb menys capital sociocultural. No sé si teniu al-
guna cosa pensada i si s’hi està treballant.

I ja està. Jo acabaria només dient que per a passar de l’escola transmissora i d’ins-
trucció, que jo crec que hi estem molt d’acord, a una escola que siga transformadora i 
que a més siga una comunitat d’aprenentatge necessitem, no?, un finançament adequat 
per a la formació del professorat, per a tindre més recursos, per a reduir les ràtios, per 
a anar innovant en noves tecnologies, però crec que també es necessita una consciència 
social. Hem de passar del control a la confiança. Crec que això necessita moltíssima pe-
dagogia, és a dir, crec que no ens podem limitar a un projecte pilot, sinó que crec que ha 
de ser una cosa que s’ha d’estendre i ha de ser un debat ampli i de país. 

I jo crec que hem de tindre clar que la innovació no passa per introduir noves tecno-
logies –això em sembla que ací ho tenim totes clar–, sinó que passa per fomentar una 
capacitat d’adaptació, ja que no sabem quines necessitats tindrem dins de deu o de vint 
anys. I amb aquestes noves capacitats no m’estic referint només a capacitats per a ade-
quar-nos a determinats perfils professionals, sinó quins valors i quines actituds vitals 
fomentem perquè els nostres infants siguen adults feliços. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Albiach. Ara és el torn del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya i el seu portaveu, el senyor Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Moltes gràcies, president. I moltes gràcies també a les persones de..., al senyor 
Vallory i a la senyora Barba, que ens han explicat... I també, doncs, moltes gràcies per 
la seva feina, pel seu treball, per la seva reflexió, per la seva difusió de la pedagogia, del 
seu compromís, d’aquesta forma tan creativa i tan innovadora de veure la pedagogia.

Jo crec que vostès tenen tota la raó quan diuen que l’educació no pot quedar-se en el 
món del passat, ancorada, lligada a models antics, no? Com vostès han dit bé, la societat 
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avança i l’escola, per tant, no pot quedar-se en el segle XIX. I també compartim comple-
tament allò que vostès han dit, que l’educació té com a objectiu –l’educació– la forma-
ció integral. A mi em sembla que té un concepte molt fecund, que cadascú el deu haver 
llegit on l’ha llegit. Jo el vaig llegir a Jacques Maritain, ja als anys..., en llibres dels anys 
trenta i quaranta, no?

I, per tant, és un concepte que és compartit, que jo crec que tots..., és un punt de tro-
bada. I, per tant, aquest és l’objectiu de l’educació, i vostès ho han dit clar, i no –i ara ho 
deia també la diputada de Catalunya Sí que es Pot– l’adaptació a l’entorn. 

És a dir, clar, perquè al final, per exemple, estudiar grec no ens serveix per a res 
–per a res–, però per això és tan interessant educativament, o pot ser tan interessant, no 
per tothom, però per algunes persones. I contribueix al desenvolupament humà integral 
encara que no tingui cap utilitat social. I fins i tot la memòria també és una facultat hu-
mana. I, per tant, prescindir completament de la memòria i dir que la memòria ja no ser-
veix, escolti’m, el desenvolupament humà integral és de totes les facultats de la persona. 

I, en aquest sentit, penso també que pensem en el coneixement. Ho deia la diputada 
de Ciutadans: «Les competències són cabdals, però també els coneixements.» Ara que 
es parla de valors, del valor com a concepte filosòfic i pedagògic..., és que el coneixe-
ment també és un valor en si. I el coneixement, clar, la construcció de coneixement... Bé, 
és que el coneixement més que construir-lo el descobrim, també col·lectivament. I per 
això també necessitem un mestre que ens ajudi a descobrir-lo, com una vetlladora, com 
deia Sòcrates, no?, en la seva visió. Que la seva pot ser una visió molt socràtica de l’edu-
cació, però també pot ser una visió, depèn de com s’enfoqui, no?, o molt socràtica o ab-
solutament constructivista, en el sentit de «no, aquí anem a crear coneixement del tot».

I, per tant, és una atenció molt interessant. I nosaltres compartim, la veritat, la gran 
majoria dels punts que vostès han dit. I pensem que cal caminar envers una educació 
personalitzada. I vostès han posat l’accent aquí i nosaltres el compartim: una educa-
ció personalitzada, una educació que potenciï totes les intel·ligències. I això em sembla 
que és molt important, i que segur que vostès ho fan. I no sé si ens poden explicar una 
mica més com treballen la diversitat d’intel·ligències humanes, no?

També basat en competències, perquè, efectivament, abans he posat l’accent en el 
coneixement, però, clar, el coneixement..., al final hem de tenir... La diputada de Ciuta-
dans deia: «No, primer coneixement i després competències per aplicar-lo.» No, també 
hem de tenir competències per poder adquirir el coneixement, no? És a dir, que és una 
simbiosi. 

I, mirin, nosaltres al final tenim un model molt clar, i és d’àmplia llibertat. És a dir, 
ens sembla molt bé que hi hagin moltes escoles que segueixin el seu model. Molt bé. No 
pensem que totes les escoles hagin de seguir el seu model. Vull dir, som partidaris de 
que hi hagi una gran diversitat de models, perquè estem en un moment de cruïlla histò-
rica, també en l’educació. No hi ha... És a dir, al final l’educació és una disciplina huma-
nística, també, i en les humanitats no hi ha una ciència pura, absoluta i completa. I, per 
tant, és bo que hi hagin molts projectes, basats, com vostès deien, en evidències, en les 
dinàmiques d’aprenentatge, però molts projectes. Però, clar, a nosaltres el que ens falta a 
Catalunya és un pas més, és la llibertat d’elecció real, després de les famílies, per poder 
triar. I que unes persones que viuen en un altre barri molt lluny o en una altra població 
puguin anar a una de les seves escoles, perquè creuen realment en ella, no?

I potser la clau final és el tema de l’avaluació, perquè nosaltres sí que pensem que 
l’Administració té la responsabilitat d’avaluar. Hi ha d’haver molta llibertat pedagògica, 
però després una avaluació. Però sí que és veritat que, clar, l’avaluació s’ha de plantejar 
perquè sigui adequada a tots els models pedagògics i no només a un model, diguéssim, 
de transmissió memorística. I suposo que aquí vostès també demanen que s’actualitzin 
els models d’avaluació, i els vull preguntar si han pensat com es pot fer.

Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies a vostè, senyor Sánchez. Ara és el torn del Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i en el seu nom el senyor Carles Riera.
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Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, molt bona tarda, senyor Vallory, senyora Barba, i moltes grà-
cies per la seva compareixença. I vagin per endavant les nostres felicitacions a vostès 
i al seu projecte d’Escola Nova del segle XXI pel seu compromís ineludible, certament, 
amb la innovació i amb la qualitat en el nostre sistema educatiu.

Dit això, algunes reflexions, algunes inquietuds i, finalment, una pregunta. Efectiva-
ment, tal com vostès diuen, estem en moments de canvis accelerats en tots els sentits, 
de canvis tecnològics i de canvis socials, que són, efectivament, tal com vostès han es-
mentat, de naturalesa disruptiva. I, per tant, necessitem un sistema educatiu, una esco-
la, un sistema d’ensenyament que es pugui adaptar ràpidament als canvis, per tal de no 
quedar depassat per la realitat, o, fins i tot, anticipar-se a aquests canvis. I que un dels 
continguts i les praxis educatives sigui precisament la preparació per al canvi, no? El 
desenvolupament de competències per al canvi i la innovació com a quelcom que ha de 
ser integrat pels mateixos alumnes.

Ara recordo, a propòsit del tema que estem parlant, algunes reflexions de l’Eudald 
Carbonell, no?, quan planteja –ell, que és d’ideologia socialista– que precisament entén 
que el procés d’humanització, que no està acabat, que està en canvi continu, ell pre-
veu que s’ha de donar a través d’una socialització de les tecnologies, no?, que aquest 
serà el nou pas d’humanització que ell creu que facilitarà, si més no és la seva hipòtesi, 
doncs, el progrés cap a una societat socialista, o més socialista, no?

Tanmateix, però, el que també sabem i constatem és que el canvi tecnològic també 
pot ser motiu d’una fractura social i d’una acceleració de les desigualtats socials i de la 
dualització de la nostra societat. I, per exemple, quan observem els canvis que es pro-
dueixen a l’entorn urbà a través d’actuacions com les smart cities, etcètera, veiem com 
això, sens dubte, pot oferir oportunitats de millora de qualitat de vida per a una part 
de la població, millora d’oportunitats, però també, si no se’n fa una gestió igualitària 
i equitativa en el conjunt de la societat, el que fa és augmentar a una gran velocitat la 
fractura social i la dualització.

En aquest sentit, nosaltres sí que pensem, efectivament, tal com he dit abans, que cal 
que l’escola es pugui adaptar als canvis, inclús anticipar-s’hi, que òbviament això reque-
reix un procés de transformació contínua a nivell de continguts i metodologies. Però a 
nosaltres el que ens preocupa molt és que aquest procés d’innovació, i tal com vostès 
també el plantegen, no sigui –no pas volgudament, però sí com a efecte secundari in-
desitjable o indirectament– motiu d’una acceleració de certs tipus de desigualats. I pre-
cisament una acceleració de la inequitat, que és el que volem evitar, o un augment de 
la segregació, que precisament també és un dels objectius que nosaltres ens proposem 
erradicar, no?

En aquest sentit, seria molt important, i ja anticipo la meva pregunta final, que re-
flexionessin com la innovació, el canvi educatiu es pot desenvolupar, gestionar i aplicar 
de tal manera que no contribueixi a la segregació i a la inequitat, sinó que es pugui ge-
neralitzar i universalitzar de forma planificada, de manera que arribi a tothom de ma-
nera igualitària, i, fins i tot, no ens trobéssim en què estem, sense voler-ho, dualitzant 
el mateix sistema públic, amb centres educatius, doncs, d’excel·lència molt avançats en 
la innovació i altres no tant, eh? Per tant, aquest em sembla que és un repte fonamental. 

Nosaltres pensem que això només es pot fer, com hem dit tantes vegades i no ens 
cansarem de repetir-ho, en el context d’un sistema d’ensenyament públic, universal, ge-
neralitzat i gratuït per a tothom, òbviament amb els recursos necessaris. I que, efecti-
vament, aquest sistema nacional d’educació pública pugui incloure, integrar de manera 
generalitzada i universal, i sense diferències de ritmes ni d’aplicació en tot el territori, 
en tota la població, aquest procés d’innovació, no?

Pensem que això no es pot fer ni a través d’una dualització del sistema públic, com 
deia abans, de manera que acabem tenint un sistema públic de diverses qualitats. Això 
no pot ser i ho hem d’evitar. I a la vegada també hem d’evitar que aquestes experièn-
cies d’innovació, de canvi es basin en l’heroïcitat excepcional de determinats directors 
o directores, o claustres, que en un moment d’especial voluntarisme i motivació tenen la 
capacitat de tirar endavant un projecte, però amb condicions que objectivament no són 
generalitzables dintre d’uns recursos humans normalitzats en un sistema d’educació pú-
blica. 
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I, en aquest sentit, per tant, també volem apuntar que creiem que aquests processos 
d’innovació i de canvi de qualitat no han de passar de cap manera per una liberalització 
de l’oferta educativa, ni tampoc per una substitució de les plantilles docents per un pre-
tès mercat liberalitzat del treball educatiu, eh? Pensem que aquest no és de cap manera 
el camí, sinó que hem d’anar per una altra banda, precisament a reforçar un sistema pú-
blic, planificat, igualitari per a tothom, que, efectivament, prepari les nostres alumnes 
amb una adequada educació emocional. Jo crec que és un tema que també hem de tenir 
molt en compte en els currículums educatius: l’educació emocional; l’educació relacio-
nal; la capacitat de cura de si mateixa i dels altres, òbviament; com vostès han dit, la 
capacitat de desenvolupar coneixements i aprenentatges, que a la vegada ens permetin 
ser crítics amb la gestió de l’allau d’informació disponible, cada vegada més gran; i, òb-
viament, també la capacitat crítica, lliure i creativa de fer ús de les tecnologies, sense 
magnificar-les o sacralitzar-les, que ens preparin, per tant, no només per a l’empresa, 
sinó per al conjunt de la vida, inclòs el treball.

En aquest sentit, per tant, i amb això acabo, tornar a reiterar la nostra pregunta: com 
podem fer per tal que la innovació i la qualitat siguin generalitzades, que no generin se-
gregació, que no generin dualització i que ens apropin de forma més ràpida que no pas 
el sistema actual a la igualtat i a l’equitat?

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Riera. I ara, per finalitzar el torn dels grups parlamentaris i en nom 
del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula el diputat senyor Bernat Solé. En-
davant.

Bernat Solé i Barril

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Eduard Vallory, Agnès Barba, 
per la vostra intervenció. També saludar la senyora Mercè Massa, gerent del Consorci 
d’Educació de Barcelona, present avui aquí. I també agrair-los la feina que estan fent, 
però no només la feina que estan fent, sinó la capacitat d’establir complicitats amb tots 
els organismes, institucions que formen part d’aquest projecte. Que avui dia se sol treba-
llar molt de forma aïllada, i establir complicitats, doncs, és un valor a tenir en compte.

Permetin-me fer una..., iniciar la meva intervenció amb una petita referència perso-
nal. Jo fa un any i mig que soc diputat al Parlament de Catalunya, i en aquest any i mig 
he tingut el temps suficient per comprovar, alguns cops, la feixuga mecànica parlamen-
tària i també per evidenciar que moltes vegades posem més accent en allò que volem 
tenir per poder fer les coses que en el per què volem fer les coses. Moltes vegades, en 
aquesta Comissió d’Ensenyament posem molt èmfasi, doncs, en debats sobre les infra-
estructures, els equipaments, sobre si la titularitat ha de ser pública, ha de ser concer-
tada, o fins i tot en resoldre els problemes que han estat derivats a partir de la recessió 
econòmica i que considero que són totalment indispensables, i se n’ha de parlar. Però 
gairebé el 80 per cent de les propostes de resolució que ja s’han presentat en aquesta co-
missió han anat en aquesta línia. I precisament aquell element fonamental pel que estem 
aquí i pel qual està enfocat el servei educatiu del nostre país, que és l’alumne, o el jove, 
l’infant, doncs, hi dediquem poc temps. I, per tant, doncs, com a diputat novell, vull po-
sar en èmfasi aquest element.

Per nosaltres, el coneixement, de per si, entès com una acumulació de continguts, va 
perdent el sentit, i va perdent el sentit precisament amb una referència que vostè feia en 
la compareixença al Congrés dels Diputats, en el que deia que la major part de dades 
que avui estan presents a la nostra societat s’han generat en aquests dos últims anys. Per 
tant, les limitacions que tenim com a persona a l’hora de retenir continguts fan inviable 
plantejar una educació a partir de l’aprenentatge i de la retenció d’aquests continguts.

En tot cas, el que sí que és important, doncs, és que eduquem per tal que els nostres 
alumnes estableixin relacions entre aquestes dades, entre aquests coneixements, i a par-
tir d’aquí puguin desenvolupar un model de vida basat en el benestar i basat en la digni-
tat; un model educatiu, també, que sigui garant de l’equitat, de la igualtat, de la igualtat 
d’oportunitats, sigui d’on sigui l’alumne, vingui d’on vingui, es digui com es digui i hagi 
nascut on hagi nascut.
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També hem de tenir molt clar, i permetin-me l’expressió –no me l’agafin al peu de la 
lletra–, que estem treballant amb el material més sensible que tenim a la nostra societat. 
Treballar amb joves és..., i decidir, prendre decisions per a joves és decidir com volem 
que sigui la societat del nostre futur. I, en aquest sentit, de la mateixa manera que moltes 
vegades exigim l’excel·lència en molts àmbits ens hem d’autoexigir aquesta excel·lència 
en un dels àmbits més importants per a la nostra societat.

Des del Grup Parlamentari que represento, en aquest cas des de Junts pel Sí, valo-
rem molt positivament aquesta feina que s’està fent, aquesta feina que ha estat capaç de 
presentar el projecte i d’animar cinc-cents centres a formar part d’aquest projecte. Però, 
sobretot, cinc-cents centres molt diversos. No entrem en el debat de pública o concer-
tada, perquè –precisament vostè ho ha dit– un 67 o un 68 per cent dels centres són de 
titularitat pública, i també n’hi ha de concertada; hi han centres de primària i centres 
de secundària, hi han centres d’alta complexitat i centres d’entorns més afavorits, hi han 
centres d’entorns rurals i centres d’entorns urbans, i, per tant, doncs, això és un projecte 
madur, és un projecte que abasta tot l’àmbit social que tenim.

Per tant, hem de defugir aquest debat, aquests debats que deia abans, i sobretot po-
sar l’èmfasi en la persona, en l’alumne.

En alguns moments s’ha dit que el sistema educatiu actual, imposat pel mateix Go-
vern de la Generalitat, no permet aquesta flexibilitat, per tal que projectes com el que 
plantegen puguin entrar-hi. Miri, jo vull posar en valor un element indispensable i que 
avui s’està donant en el nostre sistema educatiu, que és aquesta autonomia de centre, 
aquest projecte propi de cada escola, aquest projecte adaptat a cada realitat geogràfica, 
social i cultural, i sobretot posar en valor la feina que estan fent els nostres professio-
nals al servei de l’educació. Evidentment, sempre hi hauran casos de centres, doncs, on 
el grau de motivació sigui inferior, però no perquè hi hagi una excepció hem de carre-
gar-nos el sistema sencer, com moltes vegades passa. I, per tant, posar en valor aquests 
elements que tenim.

En tot cas, i parlant de flexibilitat, en el seu moment la Generalitat ja va aprovar 
una sèrie de decrets curriculars enfocats al desenvolupament de determinades compe-
tències. Aquests decrets, com bé saben, han estat impugnats pel Govern de l’Estat, un 
govern de l’Estat que en aquests moments se sosté en una LOMCE, i, també ho podem 
dir, una LOMCE que poc forma part d’aquestes set lleis d’educació des de l’any 1972. 
L’operació és fàcil, eh? Sis anys i mig per llei d’educació.

Per aquest motiu, nosaltres, com a grup parlamentari, volem tirar endavant una nova 
llei d’educació, que resolgui els problemes que moltes vegades es plantegen en aquesta 
mateixa comissió, que permeti tenir la suficient autonomia, el suficient poder de deci-
sió, doncs, per aglutinar projectes com els que vostès plantegen. I, sobretot, entenem 
que l’educació ha de ser la punta de llança d’una societat justa, garant de l’equitat i de la 
inclusivitat; posar en valor el treball cooperatiu, la personalització de l’aprenentatge, 
la potenciació de les habilitats personals, i fomentar la creativitat, perquè, tal com molt 
bé ha dit, en la nostra societat, i tal com va avançant l’automatització, necessitem o vo-
lem persones que siguin capaces de crear i d’innovar.

Finalment, i per acabar, dues preguntes. Una primera pregunta: han parlat poc de la 
família, del paper que ha de jugar la família en aquest projecte. Per tant, m’agradaria 
que exposessin com entenen el paper que ha de jugar la família en aquest projecte d’Es-
cola Nova 21. I, per altra banda, vostès defugen la valoració quantitativa de l’èxit, defu-
gen les notes, els exàmens, etcètera, no? I, per altra banda, s’autoexigeixen uns nivells 
de qualitat en el projecte. Per tant, com es plantegen vostès avaluar-se a vostès mateixos 
i veure si aquest projecte ha tingut èxit o no ha tingut èxit?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies a vostè, senyor Solé. Déu-n’hi-do! (El president riu i veus de fons.) Doncs, 
tenint en compte que déu-n’hi-do com hem anat d’ajustats de temps, de vint-i-cinc mi-
nuts més en podem disposar. Tenen la paraula.

Eduard Vallory i Subirà

Moltes gràcies, senyor president. Gràcies per totes les intervencions. Intentarem es-
tructurar una mica les respostes. Un primer element és que el programa, aquest progra-
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ma és una trampa, perquè no és un programa, és una cosa que va molt més enllà, cata-
litza moltes accions que ja existien al sistema. El nostre director adjunt, el Boris Mir, és 
un dels impulsors de la Xarxa d’Instituts Innovadors vinculats a l’ICE de l’Autònoma, 
que estaven fent una feina enorme; moltes de les escoles que estan al programa estaven 
desenvolupant la coordinació zero-dotze, que treballa en la mateixa direcció; el que està 
fent la Fundació Bofill amb Hack the School; l’enquesta que va fer el consorci sobre 
innovació... Hi ha tota una sèrie de coses que passaven que requerien, possiblement, una 
catalització. I el que intenta fer aquest programa fent de programa és anar més enllà i 
generar aquesta catalització per possibilitar que el conjunt del sistema es dirigeixi cap a 
aquesta actualització.

Això ha sigut possible, precisament, perquè moltes escoles han estat treballant con-
tracorrents per demostrar que una educació centrada en la persona era possible, que no 
tenim una maledicció, que ser del sud d’Europa, que tenir els perfils que tenim prefabri-
cats..., que tot això no eren elements que justifiquessin no tenir models educatius molt 
potents. I una mica el missatge és: si en males condicions hem pogut tenir això, si fem 
una bona alineació hem de poder aspirar a tenir la generalització d’un sistema educatiu 
avançat.

Precisament perquè treballem amb un material sensible, precisament perquè l’edu-
cació va estar centrada en la persona, el sistema necessàriament ha d’equilibrar els ei-
xos de qualitat i equitat, però els ha d’equilibrar d’una manera, per dir-ho d’alguna ma-
nera, més profunda de com es feia fins ara. Ha de reformular el concepte de qualitat. 
En el nostre sistema als anys vuitanta encara hi havia nanos no escolaritzats. I, per tant, 
equitat volia dir que tothom vagi a l’escola. Ara hem d’anar una mica més enllà: quali-
tat educativa significa que els nois i noies surtin del sistema educatiu obligatori amb els 
instruments que els permetin desenvolupar un projecte de vida amb dignitat, amb ben-
estar, i que els permetin donar respostes positives als reptes que té la societat.

Per tant, la definició de qualitat ha de desenvolupar-se, ha d’ampliar-se i ha d’inclou-
re procediments. El problema del model memorístic no és la memorística, és que no té 
en compte el desenvolupament d’uns elements d’aprenentatge que són tan o més impor-
tants en particular en un moment històric de canvi accelerat. I, per tant, l’exemple del 
pensament crític, que alguns de vostès han esmentat, és evident: el pensament crític és 
una habilitat que només es desenvolupa si es practica. Si no es practica el pensament 
crític, no s’adquireix el pensament crític. Si no es practica la creativitat, no s’adquireix 
la creativitat. Si no es practiquen els procediments democràtics, no s’adquireixen. Per 
això necessitem processos d’aprenentatge a on aquests continguts competencials es pu-
guin desenvolupar.

La idea, per tant, de qualitat i d’equitat s’ha d’introduir amb una qualitat que tam-
bé ha de tenir en compte procediments, i no només resultats. Això és un element molt 
important que fa notar la UNESCO. Estem parlant només de resultats, i quan parlem 
de resultats ens oblidem d’elements molt més difícils de mesurar, que només es poden 
identificar de manera clara a través de procediments. S’aprèn a ballar ballant, s’aprèn a 
pintar pintant, s’aprèn a conduir conduint. Per tant, si volem pensament crític, si volem 
capacitat d’anàlisi, si volem capacitat d’autonomia d’aprenentatge, això s’ha d’incloure 
en els procediments que hi ha en el nostre sistema educatiu.

I, per descomptat, l’equitat l’hem de repensar, no com la idea de que tot infant vagi 
a l’escola, sinó que tot infant accedeixi en igualtat de possibilitats, en igualtat d’oportu-
nitats a una educació de qualitat, tal com l’hem definit. Per tant, d’alguna manera el que 
nosaltres plantegem també amb les escoles impulsores és: no volem que aquestes esco-
les siguin excepcions; volem que siguin la norma. Volem un país, volem una societat on, 
com passa a Finlàndia, els pares i mares quan triïn l’escola on volen anar la triïn en base 
a la diferència de projecte educatiu, no a la diferència de qualitat, entenent «qualitat» 
com una escola que desenvolupi aquestes capacitats, aquestes competències que perme-
ten donar resposta a la realitat en què vivim.

Per això, hem plantejat un marc i molts models. Si agafem les vint-i-cinc escoles im-
pulsores d’Escola Nova 21 trobareu pràctiques d’aprenentatge molt diferents, realitats 
molt diferents. I, precisament, el que és interessant és que des de la seva diferència coin-
cideixen que tenen un element en comú, que és aquesta visió del desenvolupament de 
competències per a la vida centrades en la persona, personalització, desenvolupament 
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competencial, pràctiques fonamentades, avaluació al servei de l’aprenentatge, organit-
zació al servei de l’aprenentatge.

Per possibilitar això és necessari, com passa en els països que estan fent canvis d’a-
quest tipus –Finlàndia n’és un–, avançar cap a currículums competencials no prescrip-
tius. Al Congrés dels Diputats precisament els hi deia: un dels problemes més grans de 
la LOMCE és que no canvia les finalitats i, en canvi, fa una llista infinita d’assignatures 
i matèries prescriptives. El que diu, justament, tant UNESCO com OCDE és: «Hem de 
moure’ns cap a un sistema d’escoles més autònomes.» Que aquesta autonomia no signi-
fiqui que demanem que les escoles competeixin entre elles per qualitat –el sistema ha 
de garantir la seva qualitat, les ha de capacitar–, però aquesta autonomia ha de servir 
per contextualitzar el seu projecte educatiu, no perquè algú des de fora els digui què ha 
de fer i que l’autonomia sigui implementar el que fan. Precisament, els currículums no 
prescriptius són els que han de permetre donar resposta a una situació de complexitat i 
incertesa.

Quan parlem, per tant, de quin tipus d’aprenentatges –hi ha hagut diverses preguntes 
que ho plantejaven– hem de clarificar algunes coses. Una primera, que no hauria d’ha-
ver-hi contraposició entre competència i coneixement. Les competències són la capaci-
tat d’articular tots els coneixements per donar resposta a situacions reals. El que dèiem 
de l’anglès: memoritzar les paraules del vocabulari o mecanitzar els conceptes «past 
perfect» i «present continuous» no et generen les competències per poder parlar i enten-
dre anglès, però, òbviament, no pots tenir les competències de parlar i entendre l’anglès 
si no has adquirit abans els coneixements. El tema és que aquest abans no és seqüencial, 
no adquireixes els coneixements i després desenvolupes les competències. És a través 
del desenvolupament de competències que s’adquireixen els coneixements de manera 
profunda.

Això també ens porta a una reflexió sobre la idea del que Ordine en diu «la utilitat 
de l’inútil». Ordine fa una mica de trampa. Diu: «Les grans creacions de la història de 
la humanitat s’han fet, precisament, a través de coses que eren inútils.» Però diu: «Faig 
trampa amb això, perquè el concepte inútil té una doble accepció: l’accepció d’inútil 
com a no utilitari i l’accepció d’inútil com a no útil per a la vida.» Pensar críticament, 
llegir poesia, apreciar l’art, saber dansar és útil per a la vida, però no és utilitari. Nos-
altres volem que tot l’aprenentatge sigui útil per a la vida, per desenvolupar projectes 
vitals, no per donar una resposta a una realitat d’ara que no sabem com serà d’aquí a 
deu o quinze anys, i que precisament per això ha de tenir molta més capacitat de donar 
instruments per desenvolupar aquest projecte vital i per aprendre permanentment en un 
entorn de canvi.

Un exemple sobre la memorització, ja que m’hi convidava. Una experiència que 
m’explicava una mestra en un institut. Una de les coses que se’ls demana és, en un ta-
ller: «Identifica les eines que fas servir i recorda el seu nom.» Però un institut que no 
tenia taller el que els van fer és repartir una fotocòpia amb les imatges de les eines i els 
van fer memoritzar els noms. Això no és aprenentatge competencial. Una mica el que 
estem dient és: és veritat, per sort, que a moltes escoles ja no es treballa com es treballa-
va abans, però pràctiques d’aquestes encara existeixen. I quan diem que hem d’actualit-
zar el sistema vol dir que hem d’ajudar, també. Hem de capacitar els docents i els pro-
jectes educatius de centre perquè facin aquesta evolució cap a pràctiques d’aprenentatge 
competencials.

Per descomptat, com deien, la selecció i la formació del professorat ha de ser acura-
da i ha de donar plenes garanties a les condicions laborals dels treballadors, sense obli-
dar que la primera funció per la qual tenim treballadors en el sistema educatiu és per 
garantir la qualitat educativa. Mai ens plantejaríem que la qualitat d’un hospital estigui 
supeditada a les condicions dels treballadors de l’hospital. Això és exactament el ma-
teix. Per això necessitem un bon sistema de selecció, per això necessitem que els profes-
sionals estiguin vinculats al projecte educatiu des de la garantia de l’equitat, i que, per 
tant, els projectes educatius no tinguin un joc de suma zero –si tu tens algú bo, l’altre es 
queda el dolent–, i per això també cal que la formació inicial i contínua sigui de qualitat.

En aquest sentit, la idea del MIR docent, que diverses de les seves formacions han 
plantejat, és fonamental. Però tinguem en compte una cosa, quan ho comparem amb el 
sistema mèdic. Tothom sap què és..., quins són els mínims de qualitat que necessita un 
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cirurgià, i, per tant, tothom sap, quan aprens a la universitat per ser cirurgià, al costat de 
quin cirurgià t’han de posar per poder aprendre –en el procés post-MIR, en la residèn-
cia– a ser un bon cirurgià.

Aquests estàndards encara no els tenim al sistema educatiu. I, per tant, hi ha molta 
gent que va a fer pràctiques d’aprenentatge a escoles que tenen pràctiques d’aprenentat-
ge que no són les que hi haurien d’haver. I, per tant, d’alguna manera hem de crear nous 
estàndards, hem de plantejar que aquesta idea de qualitat, que també incorpora proce-
diments, s’ha de poder, d’alguna manera, parametritzar, perquè les administracions pu-
guin tenir instruments per a la seva generalització. Perquè, si no, ens trobem amb una 
situació de relativisme. No estem parlat, sobretot, d’un sol model. Estem parlant d’un 
marc, el marc que el mateix consens internacional ens planteja: aprenentatges signifi-
catius, que donin resposta en un entorn canviant, que permetin que les persones siguin 
creatives, tinguin capacitat analítica, tinguin pensament crític i puguin desenvolupar el 
seu projecte de vida i desenvolupar també..., donar resposta a la situació de la realitat.

És necessària, per descomptat, una inversió pública adequada per donar resposta a 
aquesta necessitat, tant d’actualització com d’equitat. La qualitat, que és aquesta actua-
lització, i l’equitat requereixen una inversió adequada. Però tinguem en compte que la 
inversió, si no està ben enfocada, no ens serveix de re. I, per tant, el doble equilibri és 
clau: cal bona inversió i cal una inversió que serveixi per a alguna cosa.

En aquest sentit, la meva sensació és que tenim un cercle viciós que hem de trencar: 
no hi ha una percepció majoritària del valor afegit de l’educació i això acaba compor-
tant que no hi hagi una percepció majoritària de que la inversió en educació ha de ser 
adequada. Jo crec que el comentari sobre l’excel·lència l’hem de transportar al siste-
ma educatiu. Una societat que no tingui un sistema educatiu de qualitat per a tothom i 
que no inverteixi adequadament per fer-ho possible és una societat que es condemna al 
fracàs. I, per tant, hem de posar sobre la taula, i d’alguna manera que ens convidin ho 
agraïm precisament per tenir l’oportunitat de fer-ho, que tenim un repte molt gran com 
a societat, que creiem que el podem cobrir. 

No ens hauríem de plantejar que que les escoles progressivament avancin cap a aques-
ta actualització ha de ser necessàriament la generació d’una fractura o d’una segregació. 
Només ho seria en el cas que les administracions educatives visualitzin aquests centres 
com a centres excepcionals. I nosaltres el que volem és que els visualitzi com la refe-
rència de la normalitat. En tant que sigui així, les administracions... I, en aquest sentit, 
l’acord i el compromís públic del Consorci d’Educació de Barcelona va en aquesta di-
recció. La idea que tot centre educatiu ha de ser equivalent en qualitat és precisament el 
que nosaltres busquem i el que entenc que vostès també plantegen. 

Però això no és una cosa que farà sola l’Administració educativa, o sol el centre, o 
sol el docent. Això ha de ser una voluntat majoritària de la societat. Que sàpiga que no 
és una cosa que es farà d’avui per demà. D’aquí a tres anys no haurem canviat tots els 
centres, però haurem pogut avançar perquè tots aquests centres comencin a fer passes 
per saber on han d’anar.

Més enllà de l’escola tenim la família, tenim l’educació a temps complet, tenim l’ele-
ment fonamental del zero-tres. Zero-tres, zero-cinc és precisament l’entorn en el que els 
experts internacionals ens expliquen que és el lloc clau de la lluita contra la desigual-
tat, perquè és el desenvolupament neurocognitiu més important, i, per tant, on poden 
haver-hi els elements que després perjudiquen més l’aprenentatge posterior. Però quan 
parlem de la idea «a temps complet» parlem de l’educació que va més enllà de l’escola. 
La UNESCO també ens diu: «Hem de deixar de pensar que l’educació només és el que 
passa dins l’escola. Les famílies s’hi han d’imbricar, l’entorn s’hi ha d’imbricar, el mu-
nicipi s’hi ha d’imbricar.» Quan pensem en educació al llarg de tota la vida estem par-
lant d’això, de persones que aprenen en un entorn de canvi.

Ha sigut molt important, per nosaltres, l’acord amb la diputació i l’acord amb el con-
sorci, que són acords diferents. La diputació no és Administració educativa; el consorci 
és Administració educativa i Administració local. I ho és per doble raó: una, perquè ens 
ha donat la possibilitat de començar a treballar conjuntament amb moltíssims ens locals 
que tenen moltes ganes de contribuir a l’actualització del seu sistema educatiu. Molts ens 
locals, molts municipis, molts consells comarcals que veuen que l’aposta per una educa-
ció de qualitat és precisament el que pot transformar el present i el futur del seu entorn.
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Però és encara més important l’acord amb el Consorci d’Educació de Barcelona per-
què és l’única Administració local i educativa, a la vegada, que tenim al país. I, en 
aquest sentit, jo vull reconèixer l’esforç que ha fet tant el Departament d’Educació de 
la Generalitat com l’Ajuntament de Barcelona, per treballar conjuntament, i l’equip del 
consorci, encapçalat per la seva gerent, Mercè Massa, que avui ens acompanya, que han 
fet un treball molt gran per imbricar les iniciatives que estaven treballant i alinear-les en 
la voluntat d’equitat i qualitat pel conjunt del sistema educatiu a Barcelona.

Amb el Departament d’Ensenyament hem estat treballant en la idea que els instru-
ments que anem generant siguin instruments que el departament validi i que pugui fer 
seus. En particular, volem treballar amb un indicador, precisament una rúbrica de can-
vi, per clarificar de què estem parlant pel canvi. Però també, en breu, és molt possible 
que acabem presentant un acord perquè el treball que fem amb la Diputació de Barce-
lona a les comarques barcelonines d’articulació de les xarxes el departament ens ajudi 
a fer-ho a Tarragona, Lleida i Girona. I d’alguna manera serà, també, un pas nou en la 
implicació del departament en aquest procés de canvi.

I, abans de passar a l’Agnès, voldria donar algunes idees ràpides en aquest «Ara és 
demà». Per nosaltres, de la frase de Martí i Pol el que més ens agrada és el que ara 
és demà, el que fem avui, en aquest moment, defineix ja el que fem demà. El primer que 
farem avui serà la incorporació de cinc mil professionals. Hi ha un acord, precisament 
amb l’aprovació de pressupostos, que diu que hi ha d’haver cinc mil professionals nous 
en el sistema educatiu.

Jaume Funes, fa unes setmanes, publicava un article que deia: «La radicalitat de 
la lluita política o sindical no estava en aconseguir més mestres. La radicalitat està en 
aconseguir que els nous recursos siguin aplicats de manera que avanci una escola veri-
tablement nova, que pensa primer en els seus infants i adolescents.» Això vol dir apro-
fitar la incorporació de professionals per garantir que el sistema veritablement avanci, 
que les avaluacions que es fan de les persones que s’incorporen, tant d’interins com 
de pràctiques d’oposicions, que els perfils de treball globalitzat, que els instruments 
que permeten que les escoles amb projectes educatius potents es generalitzin s’utilitzin. 
I, per tant, no sé exactament això com s’articula, però els convidaria a vostès a que hi 
pensin i que parlin amb el Govern perquè ho faci possible.

Ara és demà amb una autonomia de veritat. Perquè és veritat que es despleguen nor-
matives d’autonomia de centres, però nosaltres coneixem centres que no els permeten 
no tenir una pista de bàsquet. Nosaltres coneixem centres que diuen: «Pots triar profes-
sorat», però resulta que no poden triar la majoria de concursos de trasllat que els arri-
ben. Nosaltres coneixem molts centres que lluiten perquè aquesta autonomia de centre 
es doni. Suposadament el marc ho permet, però hi ha alguna cosa que no ho permet.

Ara és demà en la capacitació i formació de mestres, amb formacions permanents 
que capacitin, que els permeti desenvolupar competències; que la formació inicial es 
mogui, que la manera com es forma a les universitats sigui similar a com volem que es 
formin els nanos a les escoles i als instituts; que les avaluacions, en efecte, es facin, però 
que també s’avaluïn procediments, no només resultats, perquè, si no, promovem el teach 
to the test, que és: «Prepara’t per a la prova i tota la resta no te la miraré.» No, home, no, 
si ja coneixem que hi ha procediments que funcionen, generalitzem-los. No fem que la 
innovació sigui un element aïllat. Creem procediments que permetin contrastar i apren-
dre’n.

I, finalment, el Joan Domènech, mestre a l’escola pública i antic president de la Fe-
deració de Moviments de Renovació Pedagògica, deia aquest dilluns passat en un acte: 
«És més perniciosa la Llei de funció pública que la LOMCE.» I jo crec que hauríem de 
fer aquesta reflexió. No és una reflexió que faci només aquí. Al discurs..., a la compa-
reixença al Congrés dels Diputats els deia el mateix: «Els centres educatius públics que 
volen canviar tenen sobre el cap una espasa de Dàmocles.» Si d’aquí a deu anys no fem 
re, els divuit centres d’Escola Nova 21 que són públics és molt possible que tinguin els 
seus projectes educatius diluïts.

Per tant, si volem generalitzar, el que hem de fer és evitar aquesta mena de Sísif que 
va caient i trobar una manera de donar consistència a aquests projectes, que no siguin 
aïllats, que siguin projectes que generalitzen.
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Per mi, i amb això acabo, un dels elements més importants de la interacció amb 
aquests centres i amb el conjunt dels centres que estan participant al programa és l’enor-
me generositat i ganes de compartir que hi ha entre docents i entre centres, d’aprendre 
entre ells. I d’alguna manera, de fet, sempre en educació s’avança quan es comparteix. 
I crec que aquesta és la lliçó més gran que avui els centres educatius ens estan donant a 
tots plegats.

Agnès Barba Encarnación

Jo, des d’una mirada bastant pràctica, intentaré explicar-vos el que representa per a 
unes escoles plantejar-se un model educatiu que doni resposta a escoles avançades. Vol 
dir fer un exercici de pràctica reflexiva sobre el que hi ha, sobre el sistema educatiu que 
existeix, sobre els models d’escoles que existeixen, per tal de fer un diagnòstic sobre 
allò que és important mantenir i allò que cal millorar. Aquest exercici l’hem fet tant les 
escoles que hem començat de nou, les quals ho hem tingut bastant fàcil, perquè és més 
fàcil començar de zero que començar quan ja tens una motxilla al damunt i el que has 
de fer és treure coses d’aquesta motxilla, però també ho han fet força escoles que ja fa 
anys que existeixen.

Aquest exercici de pràctica reflexiva que no ha estat fàcil, eh?, perquè és mirar-se 
dintre d’un mateix i trobar les misèries per tal de treure-les cap a fora, i no només les 
pròpies, sinó també les dels companys, aquest exercici és l’únic que ens servirà per po-
der crear un model educatiu de qualitat. I quan parlo d’un model no parlo d’un model. 
Aquí s’ha parlat d’un model. No existeix un model, existeixen uns fonaments, existei-
xen uns principis bàsics, que són els que cada escola trobem, cada mestre troba, i que el 
sistema ha de reconèixer com a bons.

Com podem tirar endavant amb projectes competencials a on el centre és l’aprenen-
tatge? I m’agradaria..., ja se n’ha parlat força, eh?, però una de les coses que tenim en 
comú totes les escoles que ens plantegem maneres competencials de treballar és que 
entenem que l’aprenentatge va de dins cap a fora i no de fora cap a dintre. És un procés 
intern; és un procés intern que està relacionat amb la vida de la persona i que, per tant, 
és diferent d’una persona a una altra.

La neurociència ens ha donat moltíssimes claus, que fins no fa massa no sabíem, i 
ens ha explicat què és necessari perquè es generi aprenentatge competencial. Sabem 
molt bé com funciona el cervell humà i com les emocions tenen a veure en el desenvo-
lupament de les connexions neuronals, que són capaces de generar aprenentatge com-
petencial en les persones i que són capaces de fer que les intel·ligències múltiples es 
desenvolupin. I aquestes només regiran si tenim realment models centrats en l’alumne. 
I models centrats en l’alumne vol dir personalitzats, a on els permetem que ells seguei-
xin el seu camí, el seu projecte educatiu; a on no els diem a tots alhora què és el que han 
de fer, sinó que els oferim un ventall i una possibilitat perquè prenguin les seves pròpies 
responsabilitats; a on reconeixem la persona com un ser humà, amb totes les seves qua-
litats, i a on creiem en la seva possibilitat de millora. Només l’alumne que se sent esti-
mat pot avançar, i això ho podem tenir tots claríssim.

Per tant, què ha de passar a les escoles? Hem de tenir adults que estimin els seus 
alumnes, que estimin la seva feina i que els reconeguin de manera individual, i que per-
metin que cada un doni el màxim de si. No podem intentar que tots arribin a la mateixa 
fita, perquè la fita no és la mateixa, i si el que pretenem és això el que farem serà instru-
mentalitzar perquè tots vulguin arribar a un lloc on no hi arribaran. Hem d’aconseguir 
que puguin crear itineraris personals, i crear aquests itineraris personals vol dir respec-
tar el nen, però també vol dir respectar els models pedagògics de les escoles; models de 
qualitat, està clar.

Quant temps fa falta perquè això passi? Doncs, mireu, fa falta el temps necessari. 
Quant fa falta perquè un nen aprengui? Fa falta el temps necessari. De fet, tota la vida 
anem aprenent. Per tant, perquè el canvi educatiu sistèmicament sigui realment bo ha de 
poder tenir dos ritmes, que funcionin de manera paral·lela: un, mirant cap al nen, per-
què els nens hi són ara; d’aquí a set anys no s’hi val que tinguin escoles fantàstiques, 
se’ls haurà passat el tren. I l’altre, mirant el mateix sistema. I perquè un sistema sigui 
bo necessita temps perquè es consolidi. Amb això vull dir que és necessari que tothom 
s’hi posi amb confiança, amb responsabilitat. Penso que és important que cadascú des 
del seu lloc sigui molt responsable de que la feina que ens estem plantejant és realment 
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única, estem plantejant-nos el més important, és educar, és viure, és tenir possibilitat de 
fer un món una mica millor, i que en aquest món, en aquest procés que necessitem fer 
de canvi hi ha d’haver un element clau que s’anomena «avaluació». Aquesta avaluació 
no és res més que allò que necessita fer tota persona per saber que el que està fent és 
l’adequat. I això ho hem de fer tots: ho han de fer els polítics, ho hem de fer els mestres, 
ho han de fer els nens.

Per tant, començaríem a entendre un concepte d’avaluació com aquella eina que 
s’utilitza per revisar en quin moment estem del nostre camí i oferir les possibilitats de 
millora perquè aquest camí sigui millor. Jo crec que això, que unes quantes escoles ja 
tenim clar, eh? –hi ha qui anomena, doncs, «l’avaluació polièdrica», perquè és mirada 
des de bastants llocs, i a on el nano realment també forma part d’aquest protagonisme– 
aquesta avaluació que volem que els nanos facin l’hem de fer els mestres, l’han de fer 
les escoles i l’han de fer els polítics que ens estan gestionant el sistema educatiu, perquè 
qualssevol de vostès saben que hi han coses que no són prou bones.

Llavors, crec que hem de ser valents, crec que hem de ser innovadors i que hem de 
donar al sistema educatiu les necessitats que té. Parlem d’educació, parlem de comuni-
tat educativa, les famílies hi tenen una part importantíssima dins d’aquesta comunitat 
educativa, però la tenen només per un motiu, perquè són els pares dels nens. I tornem a 
anar una altra vegada als nens.

Jo voldria animar-los a tots a que intentem d’una vegada fer un sistema que doni res-
posta a les necessitats que realment hi ha, que busquem els recursos necessaris. Abans 
parlaven d’un carta als reis, i jo havia fet una carta als reis on parlava de vuit coses, eh? 
Hi deia: «Fer..., fer..., fer...» Crec que és necessari que passin totes aquestes vuit coses. 
No podem continuar demanant esforços excessius als mestres que tenen ganes de fer 
coses ben fetes, no podem seguir demanant esforços excessius a equips docents que 
estan tirant endavant i ajudant d’altres centres a poder plantejar-se millores en els seus 
projectes. Necessitem la complicitat de tots. No som herois. Necessitem que tothom cre-
gui en un projecte educatiu avançat i que necessitem que tothom lluiti per oferir al siste-
ma nostre educatiu les necessitats de qualsevol sistema europeu.

El president

Moltes gràcies, senyor Vallory i senyora Barba. De veritat, moltíssimes gràcies, i 
els prego que no ho interpretin com una cortesia parlamentària, sinó gràcies, de veritat. 
Crec que han sigut molt interessants les seves aportacions i suposo que els grups parla-
mentaris, tots, intentarem treure’n conclusions i millorar també, fins allà on puguem, la 
nostra tasca parlamentària i la cerca d’acords el màxim consensuats possibles per tirar 
endavant, efectivament, una escola millor al nostre país.

Moltes gràcies.
En tot cas, d’aquí un parell de minutets reprenem la sessió.

La sessió se suspèn a dos quarts de cinc de la tarda i vuit minuts i es reprèn a tres quarts 
de cinc i dos minuts.

El president

Bona tarda, de nou, i especialment a la nodrida representació que ens acompanya, 
inclosos els petits i petites.

Compareixença de Jordi Mateu, en representació del Centre de Recerca 
i Assessorament d’Educació Viva, per a informar sobre el model 
d’innovació educativa

357-00100/11

Donem la benvinguda al senyor Jordi Mateu, al senyor Marc Alcega, a la senyo-
ra Carlota Sala i a la senyora Rosa-Àuria Munté, que compareixen davant la Comis-
sió d’Ensenyament en representació del Centre de Recerca i Assessorament d’Educació 
Viva, per informar, evidentment, sobre el que és la seva competència, sobre el model 
d’innovació educativa.

I, abans de cedir-los la paraula, perquè distribueixin aquests vint minutets de la ma-
nera que considerin convenient, simplement dir que em sembla que són bastant encer-
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tades les compareixences d’avui, en el sentit de que, segurament, amb tota seguretat, es 
complementaran les que acabem de substanciar amb la vostra. I, per tant, en aquest sen-
tit, jo crec que, globalment, haurà estat per a tots nosaltres una tarda prou intensa, però 
a la vegada profitosa.

Sense res més, ja els cedeixo la paraula, en l’ordre que vostès desitgin. Endavant.

Jordi Mateu Zorita (coordinador del Centre de Recerca i Assessorament 
d’Educació Viva)

Hola. Sí. Primer de tot, moltíssimes gràcies per convidar-nos aquí, a la comissió 
d’educació del Parlament. La veritat és que sempre que ens hem adreçat als diferents 
grups polítics hem estat acollits amb molta escolta, amb molta sensibilitat. Vam ce-
lebrar unes jornades d’educació viva a finals de setembre de l’any passat, i molts dels 
grups parlamentaris van venir, fins a les tantes de la nit. Jo us agraeixo molt tot aquest 
esforç d’escolta. I també us agraeixo que, per unanimitat, va haver-hi un acord per apro-
var una resolució que instava i que insta el Govern a estudiar la possibilitat de canviar la 
normativa de creació d’escoles privades, que és una de les nostres reivindicacions, com 
després us explicarem, eh?

Som quatre persones les que us presentarem... Jo parlaré, molt breument, del que 
és l’educació viva; continuarà la Rosa, com a testimoni d’una mare i la seva vivència; 
després, en Marc, per explicar què és això de les escoles lliures, de les escoles vives i 
la problemàtica que afronten, i la Carlota, com a representant d’una mare que educa en 
família, eh?

Nosaltres no som un moviment polític ni ideològic, si és que hi ha alguna cosa que 
no sigui política i ideològica. Però, en tot cas, el que volem és reivindicar el nostre desig, 
i pensem també que és el nostre dret a poder educar els nostres fills en base a uns va-
lors humans, eh?, unes relacions de qualitat. I volem que això sigui possible en tot tipus 
d’ambients, ja sigui a l’escola pública, en un espai autogestionat, una escola privada, a 
l’educació en família, eh?

Què és això de l’educació viva? Podríem dir, així a nivell molt teòric, que són tres 
eixos. Quan nosaltres parlem d’escola viva parlem d’adults que intenten cuidar molt del 
món emocional dels nens; cuidar que els nens esdevinguin persones emocionalment sa-
nes, amb contacte, eh?, amb connexió amb les seves emocions, amb capacitat d’expres-
sar-les de manera adequada i, d’alguna manera, amb una connexió amb la seva alegria 
vital.

Un segon eix és: persones, cuidar molt de la vida familiar, també. Incorporar molt el 
que és la família en el dia a dia dels espais educatius. La família ha de tenir presència, 
fins i tot física, en els espais educatius, perquè és la màxima responsable i la màxima 
influència de l’educació dels fills, i, fins i tot, de l’aprenentatge dels fills. Per tant, una 
escola que treballa d’esquena a la vida de les famílies és una escola que nega el 80 per 
cent de la influència en la vida d’un nen.

I, per últim, un aprenentatge actiu, en base a utilitzar materials concrets, eh? És a 
dir, quan parlem de materials concrets, doncs, parlem d’això, de reglets, quan aprenem 
matemàtiques, d’experiments de ciències, eh? I tot això en un ambient relaxat, on hi 
hagi la possibilitat, per part del nen, de connectar-se amb els seus desitjos i interessos 
i desenvolupar a través del fer les competències bàsiques. En essència, resumint molt, 
això és el que nosaltres entenem que és l’educació viva.

I creiem que això és possible, i, de fet, està sent possible en molts entorns, en l’es-
cola pública. I estem a favor de les escoles públiques. Defensem, d’alguna manera, que 
hi hagin més escoles públiques d’educació viva. Però també defensem la possibilitat de 
que famílies o individus puguin crear escoles petites, perquè el nostre ideal d’escola és 
escola petita, d’uns seixanta o setanta nens per a infantil i primària, on es pugui cuidar 
molt el món relacional, el món emocional, els aprenentatges dels nens i la relació amb 
les famílies. Volem que això sigui possible, i actualment, tot i que la llei recull aquest 
dret constitucional, no és possible, en la pràctica, eh? I també volem que sigui possible 
educar en base a aquests valors en l’àmbit familiar.

Gràcies.
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Rosa-Àuria Munté i Ramos (representant del Centre de Recerca i 
Assessorament d’Educació Viva)

Hola, bona tarda. Jo em dic Rosa-Àuria Munté, i estic aquí en representació de les 
famílies que desitgen portar un fill a una escola viva o activa i no poden entrar a l’esco-
la desitjada. Els explico el cas de la meva família com a exemple del que els succeeix a 
diverses famílies al començar P3.

Nosaltres tenim dos fills, un nen de vuit anys i una nena de cinc, i quan va ser el mo-
ment d’escolaritzar el nostre fill gran, l’Oriol, vam fer el tour, no?, el típic tour que es fa 
per les escoles del barri. Aleshores nosaltres vivíem a la Sagrada Família. I de totes les 
escoles que vam veure, vam trobar una opció que realment ens va engrescar molt, ens va 
entusiasmar, que va ser l’Escola Fructuós Gelabert. Després he conegut una mica més 
el que és l’escola viva i activa, i hi han altres models, fins i tot, que ens haurien agradat 
més, eh? Però, bé, malgrat saber que era difícil d’accedir-hi, ja que era una de les esco-
les més desitjades del barri, ho vam provar. Ens vam quedar a fora, a molta distància per 
entrar-hi. Crec recordar que vam ser la família divuitena que ens vam quedar a fora, i 
n’érem tants que, fins i tot, vam demanar que s’obrís un bolet, no?, que és..., doncs, que 
hi hagués una altra classe, diguem-ne, dintre de la..., una altra línia, eh? No ho vam 
aconseguir, i aleshores vam quedar disseminats en les diverses escoles del barri.

Nosaltres vam acabar en una escola del barri de caràcter religiós. I l’any següent 
vam intentar accedir-hi de nou; tampoc no ho vam aconseguir. I passats un parell 
d’anys vam començar a sentir-nos força incòmodes. Bé, des de sempre, eh?, però vull 
dir, ja passats un parell d’anys, que vam començar a veure en el tema de l’aprenentatge 
de la lectoescriptura, etcètera, una sèrie de coses que nosaltres vam considerar que eren 
poc compatibles amb la nostra manera d’entendre l’educació, no? I vam veure també 
que el nostre fill no acabava d’estar bé, i nosaltres, doncs, com a família, tampoc no ens 
hi sentíem a gust, no? No sentíem que en forméssim part. Aleshores, vam decidir buscar 
una altra escola, i això es va convertir en una prioritat, no?, en una prioritat molt im-
portant, sobretot quan vèiem que hi havia un model que encaixava, podríem dir, amb la 
nostra manera d’entendre el que era l’educació. Nosaltres ens vam educar en una escola 
tradicional i vèiem que hi havia una cosa nova, una cosa que està emergint amb força i 
amb la qual nosaltres creiem, no?, i volem que els nostres fills..., volíem molt que s’edu-
quessin d’aquesta manera.

Per tant, el que vam fer, com que no hi vam poder accedir per sorteig i com que no 
vam veure al barri res al que podíem accedir, perquè era l’escola pública i no hi vam 
entrar, i reincidíem i no hi entràvem, vam buscar per Barcelona. No pot ser que a Bar-
celona no hi hagi una escola, ja no pública, perquè si és per zona, doncs, ja a la que ens 
queda per zona no hi podem entrar, però almenys una escola concertada, privada, que 
tingui una línia similar, no?

Per tant, finalment vam trobar una altra escoleta, una que es diu L’horitzó, que està 
fora del nostre barri. No és ben bé escola viva, activa, no es defineixen així, però té un 
projecte que a nosaltres, doncs, ens ha interessat, no? Això va suposar un canvi de barri, 
va suposar, doncs, una moguda bastant important a nivell familiar, no? Però la pregun-
ta que nosaltres ens fèiem, no?, i que ens fem, i que crec que és una cosa de la qual no 
parlo, ni molt menys, a títol personal, sinó que parlo representant moltes famílies, no?, 
que hi volem accedir i que no podem entrar en aquest tipus d’escoles, és: per què no hi 
ha més oferta d’escola viva i activa, no? I més oferta de titularitat variada, no? O sigui, 
jo volia escolaritzar els meus fills, des de bon principi, d’aquesta manera, i realment va 
ser un autèntic periple poder-ho aconseguir. I, finalment, tampoc no és ben bé que hi si-
guem amb un model cent per cent, no?

Per tant, nosaltres veiem que l’educació està canviant. Com a pares, volem el millor 
per als nostres fills, i no és només una qüestió acadèmica, de farcir-los de coneixements, 
sinó que volem que siguin ciutadans que pensin d’una manera crítica. El món ja no és 
com era abans, el món ja no és aprendre coneixements i repetir-los, i reproduir-los, sinó 
que és assimilar, tindre pensament crític. I creiem que l’escola viva i activa és un model 
idoni per crear aquest tipus de gent, no?

Per tant, la petició és clara, no? Demanem que hi pugui haver, si us plau, doncs, més 
opcions per a les famílies, no?, per poder-ho escollir.

Gràcies.
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Marc Alcega Estivill (representant del Centre de Recerca i Assessorament 
d’Educació Viva)

Hola. Bona tarda. Gràcies, senyor president. Senyors diputats, diputades, parteixo 
d’un agraïment, però un agraïment que no és protocol·lari, és un agraïment molt sincer. 
Jo vinc representant el que són..., el que anomenem «escoles lliures», nosaltres n’ano-
menem «projectes», i és una realitat que fa molts anys que existeix, però també al co-
mençament, o quan vam començar a trobar-nos i a unir-nos, estàvem en una realitat 
molt amagada, perquè eren unes opcions que no es coneixien, i que moltes vegades es 
relacionaven amb un tipus de vida que potser no sempre estava valorat per la societat en 
general.

Aleshores, eren persones que començaven uns projectes educatius, uns espais on 
compartir amb altres famílies una forma d’acompanyar els infants, que és el que han 
parlat els meus companys abans. I que quedava molt estrany això de no fer-ho, de portar 
els infants a l’escola, que tothom feia, a l’escola que tothom portava..., i tal. I això ho dic 
perquè venim una mica de l’amagat, de l’ocult, de la dissidència, no? Hi ha hagut tot un 
procés d’anar dient: «Ostres, però si el que estem fent no és res dolent, al revés.» Vull 
dir, veiem que el que fem..., ens agraden els resultats, veiem que els nens estan contents, 
les nenes s’ho passen bé, veiem que aprenen tot el que volem aprendre, veiem que qual-
sevol..., un dels àmbits que cada un dels infants vol desenvolupar el pot tirar endavant.

Doncs, per què ens hem d’amagar d’això que estem fent? I que, a més, veiem que són 
infants que quan es relacionen amb els altres infants d’altres llocs, de les aules extra-
escolars, amb els cosins, amb gent del poble, etcètera, doncs, es generen unes energies 
diferents, que són agraïdes, també, per la resta de gent, que veuen que hi ha una mane-
ra de resoldre conflictes, de resoldre les coses, de participar, de ser creatius. Diguem, 
doncs, bé, potser que comencem a reivindicar-nos una mica o, com a mínim, a dir que 
existim. I es va fer una mica aquest pas, no?, diguem..., una mica de sortir de l’armari, 
començar a fer-ne difusió: «Ei, estem aquí. Hem vingut..., creiem que això que oferim 
és bo, i qui vulgui, doncs, que vingui i ho compartim.»

I sempre des d’aquesta idea de que és el que a nosaltres ens agrada, sense dir neces-
sàriament que és millor o pitjor, no? O sigui, nosaltres respectem totalment qualsevol 
opció educativa, però sí que volem que les nostres, doncs, siguin també escoltades, res-
pectades, evidentment, i, fins i tot, que se’ls doni un suport per part de tothom, no?, una 
acceptació. Això, el que nosaltres..., hem buscat aquesta proposta educativa muntant 
un espai amb altres famílies o a on altres famílies poden portar els infants. Ho hem fet 
també perquè no vam trobar en l’oferta educativa on vivíem, doncs, opcions que respo-
nien a aquestes necessitats nostres, com a família, no?

I, aleshores, vam dir: «Ostres, si nosaltres volem un espai on respectin els ritmes 
dels infants» –que vol dir que no direm a l’infant, doncs, quan ha de prendre què, sinó 
que esperarem que hi hagi la demanda, i sabem, i ja ho hem constatat, que sempre aca-
ba havent-hi la demanda, i s’hi acaben tocant tots els àmbits del coneixement–, «si vo-
lem que això sigui quan ells volen, al ritme que ells necessiten» –perquè totes les perso-
nes són diferents–, «doncs, ens ho hem de muntar a part, perquè no estem trobant que 
això se’ns ofereixi des de l’àmbit públic o des de l’àmbit privat que existeix en aquests 
moments.» I per això vam dir: «Doncs, bé, ho muntem, ho muntem a part.» Però mun-
tar-ho a part vol dir un esforç molt gran, un esforç molt gran de moltes famílies, de 
professionals, molts mestres, que opten per aquest altre tipus d’ensenyament. I vol dir, 
doncs, un esforç de trobar un espai, de muntar un espai, d’adequar-lo; un espai que no 
és de les mateixes característiques que les escoles que coneixem més tradicionalment, 
perquè la nostra proposta parteix d’una base diferent. No són llocs per ensenyar coses, 
sinó que són espais per acompanyar aprenentatges.

I des d’aquest punt de vista, que és originalment diferent, clar, tot el que tu oferei-
xes és diferent. Aleshores, doncs, vam començar a muntar espais on el que volíem eren 
espais, que nosaltres en diem «racons», on els presenten les diferents competències de 
les persones. A vegades ens basem, doncs, en el que en diuen «intel·ligències múltiples», 
on estigui tot representat, tots els àmbits de la persona, aquesta integralitat que veiem 
nosaltres, des de l’àmbit cognitiu, l’àmbit social, l’àmbit relacional. Tot això, doncs, que 
estigui tot present i que els infants puguin anar movent-se pels diferents racons i anar 
treballant al seu ritme i segons els seus interessos tots aquests àmbits. Això volia dir 
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que els nostres infants no els volíem separar en funció de l’edat i no els volíem separar, 
doncs, en aules, on els diríem: «Ara farem aquesta cosa, ara farem aquesta cosa, i tal.» 
I els nostres espais eren diferents.

En aquest procés d’anar-nos donant nosaltres mateixos reconeixement i anar inten-
tant, doncs, aparèixer a la societat i presentar-nos, hi ha hagut un últim pas, que és: anem 
a fer que aquestes escoles nostres siguin oficialment també escoles, que és aquest pas 
d’homologar l’escola i que el Departament d’Ensenyament reconegui que aquests espais 
són, realment, espais on es donen els aprenentatges i on donen resposta a la necessitat 
educativa. En aquest procés, clar, ens hem de basar, evidentment, en les lleis, que diuen 
i que posen normatives de com ha de ser un centre, que s’entén un centre educatiu, 
I, clar, el nostre primer problema és que aquesta normativa està pensada per a un tipus 
d’escola que no és la nostra. I hi ha unes demandes de base, bàsiques, que a nosaltres no 
és que no ens facin falta, sinó que ens dificulten la nostra manera d’acompanyar els in-
fants. Una de les principals és, per exemple, si volem homologar l’etapa de primària, els 
sis anys de primària, que és el que solem fer, perquè abans dels sis anys no se’ns demana 
que homologuem, però a partir dels sis anys sí que se’ns demana, doncs, molts decidim: 
«Homologarem només la part de primària.» I ens demanen, doncs, per exemple, que 
tinguem sis aules, per als sis cursos de primària, perquè s’entén que tindrem sis grups 
de les sis edats, des dels sis als dotze. Clar, a nosaltres això no ens cal, i ens dificulta.

Un dels nostres principis és que els infants estan barrejats per edats, segons interes-
sos, i també s’ajunten ells, però és molt important aquesta barreja d’edats. És una cosa 
que sabem, i que està acceptada també pel departament, que és positiva per a l’educa-
ció, i tenim escoles rurals on això es dona, on hi ha barreges d’edat, escoles unitàries, 
escoles cícliques, i això, en el cas de les privades, segons la llei, no està permès. O sigui, 
llavors et demanen que hi hagi aquesta separació per edats.

Aleshores, clar, nosaltres demanem, per exemple, que..., potser no cal canviar la llei, 
perquè, d’entrada, de les mateixes lleis i dels decrets ja hi ha unes addicionals, hi ha una 
addicional tercera en el decret, que és el 132/2010, que és el que diu com han de ser els 
centres privats, i parla d’una addicional tercera on diu: «Bé, els grups, si hi ha unes ne-
cessitats sociològiques o educatives –o escolars– especials, doncs, es podria permetre 
que els grups no es considerin per edats, necessàriament.»

I llavors nosaltres, per exemple, demanem, doncs, que es tingui en compte això i que 
la interpretació que es fa d’aquesta llei, i la lectura que se’n fa, doncs, sigui més en lí-
nia amb poder permetre escoles privades unitàries on no es demanin, per exemple, les 
sis aules. I com això, doncs, es demana també, per exemple, tindre accés a poliespor-
tius, centres d’esports i tal. Nosaltres diem: «Bé, tenim escoles d’aquestes que estan a 
la muntanya, on els infants pràcticament estan tota l’estona a la natura, corrent, saltant, 
pujant pels arbres, rodolant per terra, i creiem que no hi ha una necessitat d’un polies-
portiu per garantir que aquests infants estan treballant la psicomotricitat.» No? És a 
dir, no. Llavors, és com..., interpretem això, que aquests infants corrin, saltin i es bellu-
guin no vol dir que tinguin un camp de futbol necessàriament, que també, però vull dir 
que hi ha altres realitats que també donen resposta a això.

I no gaire més. És més dir que hi ha moltes famílies, molts grups a tot Catalunya 
que estan intentant tirar endavant això, cada cop hi ha més espais d’aquests que estan 
demanant l’homologació d’aquests espais. Ens trobem sempre els mateixos problemes, 
però creiem que amb una lectura menys rígida, potser, o senzillament diferent del que ja 
diu la llei podríem tirar endavant sense necessitar massa modificacions.

Gràcies.

Carlota Sala Rabassa (representant del Centre de Recerca i Assessorament 
d’Educació Viva)

Hola. Jo soc la Carlota, i jo soc mare de tres nens, de nou anys, de set anys i de qua-
tre anys, i nosaltres, el meu company i jo, eduquem els nostres fills a casa, en base a 
la pedagogia de l’educació viva. Abans de fer escola a casa, nosaltres vam buscar una 
escola pública afí a la nostra manera d’entendre l’educació per als nostres fills. No la 
vam trobar. Vam trobar escoles que diferien, de fet, molt de la nostra manera d’entendre 
l’educació. Vam buscar escoletes o projectes, espais, com els que comentava el Marc, i a 
prop d’on vivim –nosaltres vivim en un espai rural, un poble petit– no n’hi havia. Vam 
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intentar crear-ne un, ràpidament se’ns van passar les ganes, per la dificultat que suposa-
va. Llavors, l’única porta que ens quedava era educar a casa.

Nosaltres eduquem a casa. Quan vam saber d’aquesta opció, que en un principi no 
la sabíem, vam informar-nos-en i vam saber que tampoc estava contemplada dintre del 
sistema educatiu. Llavors, bé, vam posar en una balança les pors i les dificultats que su-
posa educar a casa d’una manera que no està regulada ni reglada, ni reconeguda, i la 
manera que volem que els nostres fills creixin, com han d’estar educats segons la nostra 
manera d’entendre la vida, i vam decidir educar a casa els nostres fills.

L’educació en l’àmbit familiar a la majoria de països d’Europa està regulada, està per-
mesa. França, Portugal –els països veïns–, Itàlia, etcètera, sí? Aquí estem en una incòg-
nita: ni estem permesos però tampoc estem prohibits. Som..., no hi ha un registre real de 
les famílies que eduquem a casa, però podem dir i creiem, des de la Coordinadora d’Edu-
car en Família, que hi ha al voltant d’unes quatre-centes –es creu que més– famílies que 
estan en aquesta situació, que eduquen en l’àmbit familiar. I aquestes famílies estan en 
una inseguretat jurídica, perquè no hi ha resposta al que nosaltres necessitem, sí?

Les famílies que triem aquest model educatiu, el que nosaltres fem, sobretot, és fer-
nos responsables de la seva educació d’una forma integral. Nosaltres el que volem és 
atendre les necessitats dels nostres fills. I ara mateix se’ns posa en el mateix sac dels ab-
sentistes, de les famílies que abandonen els seus fills, que estan en risc d’exclusió social 
o estan desemparats. I volem sortir d’aquest espai. Som diferents, nosaltres sí que ens 
ocupem dels nostres fills; de fet, són la nostra prioritat. Moltes famílies canvien la seva 
manera de viure al voltant d’escollir una educació millor per als seus fills.

Volem que es reconegui aquesta opció educativa, perquè estem exposats a una in-
seguretat jurídica, com deia, perquè els nostres fills no tenen els mateixos drets que els 
altres a ser reconeguts els seus coneixements. No hi ha cap via alternativa a l’escolarit-
zació perquè ens donin titulacions.

Els motius que porten a educar en família són diversos. El que sí que sabem és que 
nosaltres no volem destruir el sistema educatiu actual, volem tenir un encaix dintre d’a-
quest. No ens creiem ni millors pares ni millors mares ni millors mestres, els que ho si-
guin. Nosaltres no som mestres ni pedagogs, no som hippies ni elitistes ni rics, ni tenim 
els nens tancats a casa, ni som sobreprotectors ni volem crear un ambient bombolla per 
als nostres fills. No és veritat, sí? Nosaltres som una realitat, som pares i famílies nor-
mals que optem per una opció educativa i tenim el dret de fer-ho. Som una opció vàlida 
que funciona. Només cal mirar els altres països on sí que està regulat, i només cal mirar 
els nens o els joves, ja, que han estat educats d’aquesta manera, al marge del sistema. 
Estan integrats en la societat, no hi ha hagut cap problema.

Sabem..., vivim en una democràcia, i nosaltres som una minoria, però volem ser 
atesos com a tal dintre d’aquesta democràcia. Tenim el dret d’educar els nostres fills i 
tenim el dret d’escollir el model educatiu dels nostres fills. No volem desacreditar l’es-
cola ni el sistema educatiu com a forma de cohesió social i d’igualtat social. Creiem que 
hi han altres maneres de crear aquesta cohesió social, no només l’escola, però entenem 
l’important paper que és.

Entenem que pot haver-hi por que sota el paraigua d’aquesta regulació entrin famí-
lies o grups ideològics extremistes, que podrien fer anar en contra, podrien fer amena-
çar la democràcia. Però en altres països això ja funciona i està regulat de tal manera que 
aquestes situacions no passen. No hi ha cap antecedent en altres països que això hagi 
passat pel fet d’educar a casa.

Igualment, nosaltres no només volem ser reconeguts, sinó que ja entenem que hi ha 
d’haver una regulació al voltant. No ens amaguem, no sentim que fem res malament. 
L’únic que volem és demanar-vos que es contemplin els nostres drets i que es trobi un 
encaix perquè això sigui possible.

Com abans sentia, a l’anterior ponència..., i deien que Europa i el món va per una 
innovació educativa, hem d’anar endavant, ens hem quedat endarrere. És una realitat 
social, tots veiem que a nivell educatiu ens estem quedant endarrere d’una manera o 
d’una altra, i per mi obrir-nos a una innovació educativa també significa abraçar alter-
natives educatives a l’escola, abraçar altres maneres d’educar, i evidentment que entrin 
dintre de la comunitat educativa.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies. I ara serà el torn dels grups parlamentaris, i començarem pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans. La diputada senyora Sonia Sierra té la paraula.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies. Volia donar la benvinguda, sobretot, als nostres convidats més me-
nuts d’avui, que es porten tan bé, que després jo penso que els hem de donar un aplau-
diment, perquè s’estan portant molt, molt bé. I donar les gràcies per aquesta intervenció 
coral tan interessant. Amb el senyor Mateu ja ens havíem trobat; de fet, va ser la prime-
ra persona amb la que em vaig trobar en aquest Parlament, perquè teníem una coneguda 
en comú, i ens va explicar les seves necessitats. Després vam anar a les jornades. I, en 
aquest sentit, ha estat molt interessant que vinguin altres tres veus que ens donin punts 
de vista, sobretot en el cas de les famílies, no?

Abans deia el senyor Sánchez que ell era partidari de molts models i que cadascú pu-
gui triar. És que sembla gairebé de calaix, no? És bo anar a una escola religiosa? Doncs, 
per a les persones que l’han triat és fantàstica, però el que no pot anar és una persona 
que no vol anar a aquesta escola, no? Deia el senyor Alcega que no es pot aprendre si no 
hi ha demanda. Qualsevol persona que s’hagi dedicat a l’educació sap que això és cert. 
Sense demanda no hi ha aprenentatge, i sense una família que no se senti compromesa 
amb un model educatiu, potser sí que hi ha aprenentatge, perquè els nens tenen molta 
capacitat d’aprendre, però diguem-ne que les coses es fan molt més complicades. Hi ha 
d’haver una coherència entre el que les famílies entenen per un model educatiu i el que 
els seus fills reben, tenint en compte que qualsevol opció pot estar bé.

Pel que deia la senyora Sala, aquesta realitat existeix. Hi ha debats, com aquest, com 
el cànnabis, com la gestació subrogada, que tu pots fer veure que no existeix, perquè 
com no està regulat no és ni legal ni deixa de ser-ho, pots fer veure que no existeix. Però 
cada cop hi han més persones que per alguna raó donen importància a aquests diferents 
temes, i s’ha de fer alguna cosa, sobretot, i en aquest cas, perquè hi ha menors, no?, i 
aquests menors..., tothom, però sobretot els menors han de tenir una seguretat jurídica.

Llavors, una de les meves preguntes és: ara que precisament a Madrid, al Congrés, 
s’està fent un pacte nacional per l’educació, heu tingut contacte, dintre d’un marc més 
ampli, no?, que és el nacional, veure si des d’allà després és més fàcil fer l’encaix aquí? 
No sé si us heu relacionat, no? Perquè potser seria una via, perquè jo no..., se m’escapa 
una mica el tema de les competències, no?, però potser hi ha coses que des de Catalunya 
no es poden fer perquè hi ha un marc més ampli. Llavors, precisament ara, que s’està fent 
un pacte, potser és un bon moment per tenir allí una trobada i fer aquestes demandes.

Després, en l’anterior compareixença han fet una afirmació, l’altre ponent, que a mi 
m’ha agradat molt, i que és una cosa que jo, de les meves pràctiques docents..., sempre 
ha ressonat al meu cap, que és: quant temps es necessita per aprendre? Doncs, es neces-
sita el temps que es necessita, ni més ni menys. I aquest temps no és igual per a tothom. 
Llavors, clar, amb un model molt estàndard i amb unes ràtios àmplies és molt difícil, 
perquè serà impossible que tothom tingui el mateix temps per aprendre. I, en aquest 
sentit, que es puguin fer aquestes opcions minoritàries, en el sentit de ràtios més petites 
de..., que apareixen, el fet de barrejar edats, perquè potser una persona necessita més o 
menys temps, o les seves inquietuds tenen més a veure amb persones d’altres edats que 
no pas de les seves, no?

Llavors, bé, jo penso que és..., ja ho vam parlar a vegades també amb el Jordi, quan 
ens vam trobar. Jo penso que tot aquest tipus d’iniciatives són molt benvingudes, en 
primer lloc perquè són una demanda de la societat, i en segon lloc perquè ajuden a re-
pensar el model educatiu estàndard, general. I aquest tipus de trobades, ho deia abans el 
senyor Bruguera, jo crec que tots estarem d’acord que són molt enriquidores per a nos-
altres, que normalment, a més, ho deia també abans el representant de Junts pel Sí, en la 
dinàmica parlamentària moltes vegades estem parlant més de si hi ha barracots, si no, 
que no pas de models educatius.

Llavors, bé, el senyor Mateu ja ho sap, ho faig extensiu a la resta, estem oberts sem-
pre des del meu partit per veure com podem ajudar, per intentar això –ja acabo–, per 
intentar donar respostes a les demandes de la societat.

Gràcies.
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El president

Gràcies, senyora Sierra. I ara és el torn del Grup Parlamentari Socialista. La diputa-
da senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, president. Gràcies, sobretot, al senyor Jordi Mateu i a la resta de persones 
que l’acompanyen. La veritat, que sempre s’agraeix, doncs, aquesta claredat expositiva. 
Doncs, també vam tenir l’oportunitat de veure’ns fa uns mesos i va ser –i he de ser sin-
cera– gairebé la meva primera presa de contacte de que existia un moviment així. I, bé, 
he d’agrair –i ja ho dic d’entrada, per tant–, igual que ha dit la dificultat, i per mi la «no-
vetat», entre cometes, que representava conèixer aquesta realitat, doncs, també, en fi, fa 
que no tinguem del tot clara la posició. Però, en tot cas, doncs, m’ajudarà, per veure de 
quina manera podem ajudar, no?

Per tant, com deia, som conscients que està creixent molt al nostre entorn, i, per 
tant, doncs, agraïm aquest enfocament que ens feia, tant de la necessitat, segurament, 
que hi hagin més centres públics que puguin tenir mètodes d’educació més..., no?, mè-
tode d’educació viva, i més propers, amb la qual cosa vosaltres us sentiríeu, segura-
ment, més satisfets. La dificultat de crear iniciatives privades. Aquesta és la que ens 
planteja més interrogants, pel que pensem que podria suposar en el sentit de rebaixar 
estàndards de qualitat d’altres iniciatives privades que no tenen a veure amb aquest mè-
tode d’educació. Ho dic com a preocupació. Oi que, en tot cas, ja després ho afegirem? 
I el tema de l’educació a casa.

Per tant, abans de re, doncs, el respecte a..., en fi, a la seva organització, al model 
educatiu, per exemple, la família, que entenc que requereix molt compromís per part 
dels pares o els tutors i que se centra en el ritme de l’aprenentatge dels nens, i que, per 
tant, ens semblen lloables, no?

Però sí que els volia comentar, com deia, els dubtes o alguns temors que tenim, no?, 
amb relació a tot això. En primer lloc..., i la senyora Carlota Sala sí que ho deia, no? 
Diu: «No volem aïllar a ningú del medi, no volem sobreprotegir.» I, evidentment, res 
a dir d’això, no? Però de quina manera els nens i nenes que vosaltres..., no?, els vostres 
fills, les persones que coneixeu, si es fan grans, com acaben interrelacionant-se en el 
món de la universitat, en el món laboral. I em podeu dir: «Doncs, com tots.» No? Al-
guns millors..., alguns... «Com tots» em refereixo com els que van a un centre formal, 
no? Però, vaja, quina és la vostra experiència? Com ho viviu? També, quin és el seu..., 
com ho viuen ells, els nens i nenes, no?, si estan contents, com...? Quina és la vostra ex-
periència, no?

I vosaltres dieu que no teniu càlculs, no?, perquè no hi ha un registre formal. Parlà-
veu de cinc-cents. Em sembla que..., cinc-cents nens que estarien així. Llavors, pel que 
fa a la tipologia de les famílies, no?, perquè entenem que, d’entrada, han de ser famílies 
supermotivades, formades, per tirar endavant aquest tipus d’educació, no? I pensem que 
potser no són la majoria. Aleshores, volia preguntar si entre les famílies que fan aques-
ta tria, d’entrada, aparentment, semblaria que el nivell de formació ha de ser molt alt, o, 
fins i tot, un nivell socioeconòmic alt. Ho dic perquè probablement requereix una dedi-
cació que fa impossible, doncs, tenir un contracte laboral, no?, a temps complet, o com a 
mínim... En fi, implica dedicar-se molt a aquesta tasca, no?

I, clar, si parléssim de famílies amb risc d’exclusió social o amb baixos recursos 
formatius, la veritat, que ens podria preocupar pels efectes reproductors o de manca 
d’oportunitats que pensem que això podria generar, no? I això és un tema que ens pre-
ocupa, no?

El tema de l’educació primària, doncs, segurament imagino que pot ser més senzill, 
però suposo que també es deu complicar molt a la secundària, amb l’adolescència, no?, 
adolescents que..., el rebuig a l’autoritat o als pares. Doncs, quines dificultats es troben 
en secundària? Si us plantegeu mètodes semipresencials. Potser malgrat la complicació 
de gestionar això amb l’Administració –no crec que sigui tampoc cosa fàcil, no?–, però 
si hi ha una possibilitat d’aquests mètodes. I si ens podrien explicar l’experiència d’al-
tres països de l’entorn, com comentava la senyora Sala, doncs, en fi, quina regulació es 
fa, com funciona tot això, no?

Però, anant als problemes que comentaven, doncs, sí que ens sembla molt sensata la 
possibilitat de que es pugui acreditar el títol de graduat en educació secundària els nois 
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i noies que eduquen des de casa, perquè, si no, entenc que han d’estar dos anys penjats, 
fins als divuit anys. I, per tant, això ens sembla un problema que podríem solucionar. 
Perquè la LEC, doncs, sí que en l’article 55 ja estableix la possibilitat d’impartir en-
senyaments obligatoris i d’altres de manera no presencial, en algunes circumstàncies. 
Per tant... També parla de crear un registre, en què constin les dades dels alumnes que 
s’acullen a aquesta modalitat d’educació no presencial. I la pregunta és si aquest regis-
tre funciona; si existeix, si funciona, perquè això, entenent-ho com preveu la llei, no sé 
si funciona, i si funciona, doncs, perquè aquests alumnes puguin obtenir el graduat de 
l’ESO.

I, per tant, a nosaltres, d’entrada, ens sembla bé promoure d’alguna manera que hi 
hagi més centres públics que tinguin aquest model d’educació viva. Veiem més compli-
cada aquesta regulació privada, pel que deia abans, no? O sigui, estic..., a veure, com 
a grup diria que volem treballar per mirar d’ajudar-vos en això, i, per tant, que sigui 
possible, no?, que si trieu aquest model d’educació sempre que es garanteixin uns es-
tàndards, i això, doncs, que es pugui fer, i, per tant, veure que això no acabi suposant, 
doncs, una porta oberta a altres models que, en fi, suposaria una baixada de qualitat, 
que és el que no desitgem, no? Però, d’entrada, mirem com ho fem avançar, no?

I la nostra posició, doncs, no seria tant de promoure aquest model, perquè pensem 
que són els poders públics els que han de garantir la universalització, que no obligato-
rietat, fins als sis anys, però per garantir allò de la cohesió, la igualtat d’oportunitats. 
Però sí que pensem que cal donar resposta, doncs, a una realitat que existeix, que encara 
que sigui minoritària, però acaba afectant, doncs, famílies, nens i nenes que opten per 
aquest model, i, per tant, garantir que..., aquestes garanties, no? Que no es tracta d’un 
tema d’abandonament i d’absentisme, sinó que és una opció, doncs, desitjada, en aquest 
sentit, no?

I, per tant, mirem de treballar per evitar la discriminació a l’hora d’obtenir aquests 
títols i per afrontar la problemàtica que vosaltres plantegeu. Treballem entre tots. No ho 
sé, segurament que teniu algunes idees, que hauríem de poder treballar-hi. I sense ser, 
doncs, això, una incondicional de la causa, dir que sí que pensem que per evitar discri-
minacions, si soluciona problemes per vosaltres, doncs, reconeixerem aquesta realitat 
que existeix. I, d’entrada, facilitar una informació que segurament tots necessitem, no? 
I en aquest sentit, doncs, deixar-ho aquí. A disposició del que puguem avançar per do-
nar aquestes solucions.

I moltes gràcies, de nou.

El president

Gràcies a vostè, senyora Niubó. Ara és el torn del Grup Parlamentari Catalunya Sí 
que es Pot. La diputada senyora Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. I gràcies a les persones que han vingut a comparèixer. Seré 
molt concreta, perquè tenia coses apuntades, però ja les han comentat les meues com-
panyes, perquè al final totes tenim uns dubtes semblants, no? Comentava el Jordi que 
l’escola viva treballa, especialment, la cura de les emocions; cuida la presència de la fa-
mília, no? és molt important la presència de la família en els entorns educatius; treballa 
amb uns materials concrets, a més a més afavorint la llibertat de materials, tot això en 
un ambient relaxat, i treballen per assolir unes competències bàsiques.

Clar, és que nosaltres quan llegim això diem: «És que nosaltres volem que tots els 
centres públics de Catalunya treballen d’aquesta manera.» No? Vull dir que aquesta 
seria una mica la qüestió. Que jo crec que no s’ha de tractar com una cosa aïllada o com 
una cosa, no ho sé, estrambòtica, sinó que jo crec que ha de ser la línia en la que han 
d’anar treballant tots els centres de Catalunya.

Per tant, nosaltres, als centres públics, pel que fa a la nostra tasca en el Parlament, 
insistim molt en que s’ha d’anar treballant en aquesta línia. I, precisament, la interven-
ció, les compareixences que s’han fet abans per part d’Escola Nova ja també treballaven 
una mica aquesta línia, perquè les escoles de referència que s’han escollit ja treballen 
d’aquesta manera.

Dit això, nosaltres sí que estem a favor, com a grup, en modificar la normativa per-
què es puguen obrir o per a tindre unes facilitats per a obrir els centres. Però sí que, pel 
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que fa a l’educació en família, és on tenim més pors, no? Ens preocupa especialment 
com es fa el pas a la postobligatòria, que és un tema que s’ha plantejat, perquè no hi ha 
homologació de títols. No sé si potser es poden homologar a l’estranger, no ho sé. I tam-
bé insistir en el que comentava l’Esther, de com estan garantint a la resta d’Europa que 
això no es convertisca –no ho sé– en comunitats que tenen unes idees..., posem, eh?, 
que te pots trobar en una comunitat d’extrema dreta que decideix educar..., i sense cap 
control per part de l’Administració educativa. Per tant, com pots evitar que hi haja co-
munitats d’aquest tipus, i com pots evitar que això se convertisca en un absentisme per 
part de determinades famílies que no tenen cap interès en que els seus infants vagin a 
l’escola.

No afegiria res més. Només disculpar-me, perquè he de marxar. Acabaré de veure la 
compareixença demà per vídeo. (L’oradora riu.) Igualment, amb el Jordi tenim contacte 
molt sovint. O siga que no hi ha res més.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Ara és el torn del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i té la paraula el senyor Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Moltes gràcies, president. I moltes gràcies a tots vostès per la compareixença. Hi ha 
ara als carrers de Barcelona un anunci de la Generalitat, que diu: «Quan estàs al car-
rer, i estàs amb la gent, passen coses increïbles», no? I, efectivament, a mi m’ha passat 
com ara a l’Esther, que és que, doncs, descobreixo un model que desconeixia del tot i 
que m’ha deixat molt impressionat, no?, de model educatiu. I, per tant, estic molt con-
tent, perquè l’hi vau explicar a la portaveu del meu grup, la María José García Cuevas, 
i, per tant, ha estat una gran ocasió de conèixe’l i d’escoltar. Com deia el senyor Mateu, 
el primer que volíem fer era escoltar, a veure què ens volíeu exposar. Ho heu fet molt 
clarament, i aquest és el primer pas, sempre, per aprendre i per trobar punts d’encontre.

Jo sempre he estat comunitarista, i això vol dir que la societat reeixirà i millorarà, 
i es renovarà a partir de comunitats de persones que tenen, doncs, uns valors en comú, 
que tenen unes inquietuds comunes, i a partir d’allà, també amb obertura i amb diàleg 
amb la resta de la societat, doncs, allò és com llavor de transformació. I nosaltres, aquí, 
els direm el que hem defensat sempre, perquè jo estic astorat, és a dir, perquè tots els 
grups parlamentaris han dit gairebé..., bé, han fet una contorsió en el seu discurs edu-
catiu habitual, que és molt, diguéssim, institucionalista, d’unes regles molt clares per a 
tothom, que tothom passi per un model educatiu. I, per tant, m’alegro que s’obri la porta 
realment al que nosaltres sempre hem defensat, que és: llibertat de models educatius i 
llibertat de les famílies per triar els models educatius, i amb els límits que es respectin 
els drets constitucionals.

I nosaltres sí que pensem que hi ha d’haver una avaluació final, en alguns períodes, 
homologable, no? Que es pot discutir com ha de ser aquesta avaluació, no?, per si..., quin 
mètode es posa, perquè, clar, l’avaluació determina també la forma d’educar. Però, bé, 
nosaltres sí que pensem que hi ha d’haver uns estàndards i que, això, es poden discutir, 
però en qualsevol cas ens hem d’adaptar.

I com arribem a aquests estàndards? Pensem que hi poden haver molts models i que 
la gent ha de poder triar-los, independentment del barri on visquis. Deia: «No, és que a 
nosaltres, clar, al nostre barri ens tocaven aquestes, tal i...» Bé, nosaltres hem defensat 
sempre el districte únic a Catalunya, districte únic educatiu. I, per tant, escolti’m, si jo 
vull anar a una escola de Martorell perquè allà penso que tenen un model que m’agrada 
més, doncs, hi vaig.

A la llei es poden fer algunes excepcions, no? I de la mateixa manera que hi ha ex-
cepcions per al món rural, doncs, hi poden haver algunes excepcions per a uns determi-
nats models, que pensen que és millor barrejar, amb unes condicions i tal, els infants.

Jo tinc una certa curiositat per conèixer la història, no?, d’aquest moviment, és a dir, 
com neix i com es desenvolupa. També, si hi ha alguna escola pública o concertada o 
privada que ja posa en pràctica el que vostès defensen i aquesta forma de tenir una edu-
cació viva.
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I finalment, clar, a mi, també com els ha passat als altres companys, potser el que 
més m’ha sobtat, perquè certament no ho coneixia, és l’opció de l’educació en família, 
no? I, de fet, li he preguntat a l’Anna Simó: «Però això és legal?» I m’ha dit: «Doncs, ni 
sí ni no.» És a dir, estem en un buit, aquí. A mi també em genera..., a mi em genera al-
guns dubtes, d’acord? Em genera dubtes.

I, no ho sé, els volia preguntar també per l’educació infantil, és a dir, perquè ara es-
tem en un moment, també, de..., replantejant el model d’educació infantil, de zero de 
tres anys, però ho podríem fer de zero a cinc anys, no? I si vostès tenen algun model, per 
exemple, de conjunt de famílies que educa conjuntament o..., és a dir, o és cada família 
per separat. I no sé fins a quin punt es podrien estudiar, fins i tot, models de subven-
ció per a l’educació més primerenca, és a dir, per a l’educació infantil. Potser hauríem 
de començar per aquí, dels zero a sis anys. I, bé, podem optar per educació instituciona-
litzada, però també podem donar suport, fins i tot econòmic, a l’educació en família en 
aquesta primera infància, i serà fins i tot més econòmic per a l’Administració que altres 
projectes. Més enllà tinc els meus dubtes, però, bé, ho hem d’estudiar perquè és el pri-
mer cop que ho hem sentit.

Entenc que les persones que estudien amb vostès no tenen cap mena de reconeixe-
ment després, de títol d’ESO, ni de primària, ni de... (Pausa.) D’acord.

Bé, doncs, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquest model tan interessant.

El president

Gràcies, senyor Fernando Sánchez. Ara és el torn de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent. El senyor Carles Riera té la paraula.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, moltes gràcies per la vostra compareixença, que us he de dir 
que a mi el primer que m’ha suscitat i em suscita, veient-vos i escoltant-vos, és de res-
pecte i reconeixement. Això, en primer lloc, és el primer que em sorgeix al veure-us i 
escoltar-vos. I, en segon lloc, el sentiment de que, sens dubte, esteu promovent i prac-
ticant experiències educatives que segur que són molt avançades, molt innovadores i 
de molta qualitat –d’això, en el meu grup, n’estem absolutament convençudes–, inclosa 
l’educació en família, que, efectivament, en aquests moments és un endarreriment que 
en el nostre país no estigui regulada. Per tant, en això fem tard, i haurem de buscar so-
lucions per resoldre-ho al més aviat possible.

Amb tot, suposo que vosaltres sabeu que el nostre moviment polític, en matèria de 
política educativa, té com a prioritat construir i promoure un sistema públic universal, 
gratuït, general, per a tota la població, per a tota la població escolar, perquè ens sem-
bla que aquest és el millor sistema per garantir igualtat d’oportunitats, igualtat, equitat, 
etcètera, per tal d’evitar segregació, i perquè tota la societat i tota la població escolar 
avancin de forma..., el més igualitària possible, no?, des del punt de vista de la seva for-
mació educativa, perquè això té conseqüències importantíssimes, després, a nivell d’i-
gualtat d’oportunitats en les etapes posteriors de la vida.

Per tant, nosaltres, en aquest sentit, no som partidaris, des de les polítiques públi-
ques, de fomentar la iniciativa privada en matèria educativa; no som partidàries d’inver-
tir recursos públics en centres educatius privats, i, sobretot, i començant per aquí, molt 
menys encara en casos d’escoles elitistes, que segreguen per sexe o que estan gestiona-
des per empreses o congregacions sectàries, que no és el vostre cas, eh?, que és obvi que 
no és el vostre cas, però és un tema que ens preocupa profundament, no?

Per tant, per nosaltres el repte..., i en aquest sentit us he de dir que no tenim la res-
posta en aquests moments, no tenim la solució, però ens comprometem, conjuntament 
amb vosaltres i amb els altres grups, doncs, a pensar-hi, i a intentar buscar solucions i a 
poder-les aplicar. En aquest sentit, per nosaltres el repte seria com podem, des de les po-
lítiques públiques, reconèixer els vostres projectes educatius, que sens dubte són focus 
d’innovació, de recerca i d’innovació pedagògica de molta qualitat, segur, almenys la 
seva majoria, no? Com podem garantir que, com ha estat sempre, eh?, en la història 
educativa d’aquest país, aquests projectes educatius avançats, promoguts per comunitats 
educatives autogestionàries, segueixin sent un focus d’innovació educativa per al con-
junt del sistema públic?
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Fa molts anys vam tenir la capacitat de reconèixer i incorporar el Cepepc al sis tema 
públic, no? Per tant, segurament ens hauríem de plantejar que, cíclicament, el siste-
ma públic anés incorporant aquelles experiències que són focus i motor d’innovació i de 
qualitat educativa, no? I el que seria la nostra aposta, que potser és un tema que hem de 
discutir i que hem de debatre, de com aquestes experiències autogestionades, no?, que 
reconeixem com a focus d’innovació educativa, les podem incorporar al sistema públic, 
per tal que esdevinguin realment accessibles per a tothom i llavor d’innovació i de canvi 
dins del mateix sistema públic.

Davant de tot això, almenys nosaltres, jo mateix, tenim més preguntes que respos-
tes, però com a mínim, és un repte que assumim i l’assumim per poder-lo treballar con-
juntament.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Riera. I per acabar, en nom del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té 
la paraula la diputada senyora Anna Simó.

Anna Simó i Castelló

Gràcies, president. Una salutació al senyor Mateu, al senyor Alcega, a la senyora 
Sala, a la senyora Munté i a tothom que ens acompanya avui aquí. Sou gent que mou 
multituds. Recordo perfectament aquelles jornades, a les quals ha fet referència, al se-
tembre. Hi vaig ser des de primera hora del matí fins al vespre, i aquella sala de l’Au-
tònoma estava a petar. Vaig poder gaudir també del dinar, és a dir, que jo hi ha moltes 
coses ja, igual que les companyes... –dic «companyes» perquè érem tot noies, senyores 
(rialles), a la taula rodona final, no?–, que vam poder conèixer més a fons quins són els 
vostres plantejaments.

Malgrat això, vam compartir la signatura de la compareixença, que és una compa-
reixença que vam signar tots els grups parlamentaris, perquè és bo que quedi constància 
d’aquests plantejaments en seu parlamentària, tant en els arxius audiovisuals com en tot 
el que és el diari de sessions, i perquè els que pensem –i aquesta és una qüestió que hem 
abordat en algun moment tots els grups parlamentaris, però que no hem fet el pas–..., 
que compartim que cal un debat que busqui un pacte educatiu pel futur del país, un de-
bat que busqui pacte, que no sé si es donen les circumstàncies ara perquè hi sigui, però 
que és imprescindible que hi sigui, en què participem les formacions polítiques. Junts 
pel Sí així ho entenem i ho dúiem en el nostre programa electoral. Entenem que des de 
diverses instàncies de la comunitat educativa s’està fent debat educatiu, també promo-
gut pel Consell Escolar de Catalunya, però no només promogut pel Consell Escolar de 
Catalunya i el departament, sinó que hi ha debat arreu del país.

I entenem que allò que vosaltres plantegeu ha de formar part d’aquest debat, perquè 
entenem que pots tenir –hi feia referència l’Esther Niubó, hi feia referència també la 
Jéssica Albiach– jo no en diria pors, prevencions, preguntes, que algunes la Carlota ja 
les ha avançat, la senyora Sala ja les ha avançat, no?, el respecte, però que aquestes pors 
no han de frenar la necessària obertura a repensar el sistema, perquè el sistema no sa-
tisfà al cent per cent a ningú dels que som aquí. És bo –i de la compareixença anterior 
també se n’ha extret– que ens repensem. I per molts de nosaltres, almenys pels que re-
presentem Junts pel Sí, aquest «repensar el sistema» és urgent per tal de poder assumir 
les competències íntegres en matèria educativa que aspirem a assumir, doncs, en poc 
temps.

Per tant, aquesta qüestió..., hi ha qüestions que volem que formin part, també, de les 
competències de la Generalitat de Catalunya, o com s’acabi dient el Govern de la repú-
blica catalana.

Els únics límits que podríem posar, no?, a obrir-se i a pensar, i hi podríem posar 
d’altres, serien l’evidència científica en la innovació. És a dir, innovació no ho és tot, ni 
tothom es pot posar la medalla de la innovació. També això és un debat que, arran de la 
generalització del debat sobre la innovació educativa, crec que hem de tenir molt clar. 
Com en tot a la vida, doncs, l’evidència científica és el que ha de prevaldre. Un deter-
minat seguiment d’un currículum, d’unes competències, que ha d’assumir l’alumnat, del 
sistema educatiu de Catalunya, independentment de la titularitat o del format del que si-
gui el sistema educatiu de Catalunya, l’avaluació externa de competències. Clar, d’algu-
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na manera s’han d’avaluar les competències dels nostres infants i joves, no? Això com 
ho tenen en compte, vostès? Quina aportació fan?

Les garanties dels drets dels infants, independentment d’on s’escolaritzi. És evident 
qui té la tutela dels infants, eh?, que són les seves famílies, excepte en els casos en què 
ho assumeix l’Administració, no? Però l’Administració ha de ser garant d’aquests drets, 
també, dels infants. I entenc que és una càrrega pesada, una responsabilitat –no càrre-
ga– pesada que tenen les administracions públiques, també, de vetllar per aquestes ga-
ranties dels drets dels infants. I en el cas de l’escolarització a casa, de l’ensenyament a 
casa, és un dels principals dubtes que es plantegen. Però també els que creiem en el pa-
per socialitzador de l’educació en centres. És a dir, els centres no només són transmis-
sors de coneixements, ni ho haurien de ser, bàsicament –(veus de fons) molt bé, presi-
dent, ara acabo–; també l’educació ha de ser el contrapès per a la igualtat d’oportunitats 
dels infants i joves d’aquest país, però també un lloc de socialització.

Aquesta comissió va aprovar, per unanimitat, el juliol de l’any passat, una resolució, 
doncs, per estudiar les possibilitats i flexibilitzar els requisits dels espais. No crec que 
aquesta qüestió ara estigui gens abordada, per part del Departament d’Ensenyament, i 
crec que tenim, tots, la responsabilitat de mirar això com es fa. És a dir, prevencions 
n’hi ha, ganes d’obrir-nos crec que és imprescindible, ganes de fer un debat sense tabús 
i sense dogmes l’hem de poder fer totes les formacions polítiques, perquè l’educació el 
que necessita són pactes estables que durin en el temps i que puguin ser el màxim d’in-
clusius possible.

Si volem imposar-nos uns criteris a uns altres fracassarem en l’objectiu d’aquesta 
estabilitat educativa. Abans hi feia referència el company Bernat Solé, no? En el cas de 
lleis orgàniques ja anem a sis anys per llei orgànica. Això no ho resisteix cap sistema 
educatiu ni cap família ni cap... I, per tant, estem obligats a posar-nos d’acord en una 
multitud de qüestions. No ens tanquem a res, però sí que entenem que hi ha uns límits 
que ens marquem, que jo n’he posat alguns, en podríem parlar d’altres, però no mirem 
els límits, mirem les possibilitats que s’obren dintre, doncs, del marc de què ens hem de 
dotar.

L’Administració va molt lenta, el Parlament de Catalunya és, també, feixuc a l’hora 
de..., us ho diu algú que ha sigut consellera i, per tant, sé com de lenta és l’Administra-
ció a l’hora de prendre decisions, però tard o d’hora, i esperem que pel bé de tothom, 
això s’ha d’abordar, s’ha d’abordar tot, i de la manera el màxim de satisfactòria per a 
tothom.

Junts pel Sí, amb el que representem, intentarem ajudar-hi i esperem no desespe-
rar-los a tots plegats.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Simó. I ara, per l’ordre que vulgueu, teniu la paraula, pregant-vos, 
si és possible, una certa brevetat, eh?, donat el temps.

Gràcies.

Carlota Sala Rabassa

Gràcies. Començo jo, que he sigut la que ha tingut com més preguntes directes. Em 
sorprèn que això de que l’escola en l’àmbit familiar no es conegui, em sorprèn molt, 
perquè és una realitat des de fa molt temps. La coordinadora catalana per la regulació 
de l’escola a casa, o del homeschooling, fa deu anys que lluita perquè això sigui possi-
ble, que estigui regulada en diversos països, a la majoria de països d’Europa, i aquí no 
se sàpiga ni què és, bé, és significatiu, si més no.

Intentaré contestar en globalitat a tothom. La que m’ha fet més preguntes ha sigut 
la diputada socialista, que em deia com ho fem, a nivell de formació, a nivell socioeco-
nòmic, com vivim les famílies. Les famílies que eduquem a casa, majoritàriament, no 
som famílies benestants, amb gran poder adquisitiu. Fem mans i mànigues per poder 
fer això que volem fer pels nostres fills. Horaris partits amb les parelles, un que treballa, 
l’altre no, no tenim vacances, etcètera, sí? Ens muntem la vida a favor d’aquesta manera 
d’educar els nostres fills.

Per nosaltres, és una responsabilitat i ens la prenem «en sèrio», i llavors, bé, ens aco-
modem. També és una oportunitat per aprendre a viure d’una altra manera, en el nostre 
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cas. La formació dels pares que acompanyen aquests nens no té per què ser regulada. 
Nosaltres no som mestres ni docents, ni tenim cap títol. Evidentment, des de que vam 
decidir tenir fills, m’he format per acompanyar-los en tots els sentits, d’una forma inte-
gral. Però nosaltres eduquem d’una manera. L’educació viva el que fa, sobretot, és que 
acompanya aquests nens. Nosaltres no els ensenyem el camí, sinó que els acompanyem 
en el seu propi camí; llavors, aprenem quasi que amb ells.

Això significa que nosaltres seguim els seus interessos, els que ells van mostrant, i 
nosaltres anem creant ambients en els que ells poden respondre’s aquestes preguntes que 
tenen, aquestes necessitats, aquestes inquietuds, ja sigui a través nostre, a través d’altres 
professionals, ja sigui a través de materials o experiències, sí? El que nosaltres fem és 
seguir el seu interès, que el tenen, perquè quan tu deixes que un nen sigui qui és una de 
les necessitats que té és aprendre. Això no ho dubtem, que la curiositat ve de sèrie.

Com funciona? Si estaríem disposats a que hi hagués escolarització semipresencial, 
etcètera? De fet, hi ha famílies..., i en altres països, sobretot als Estats Units, existeix 
una modalitat que és el flexi-schooling, que es diu, que és que gent que educa a casa està 
dintre de la comunitat educativa del lloc on viu i pot tenir activitats a l’escola del poble. 
Hi ha una relació viva entre la comunitat educativa escolar i la comunitat educativa a 
casa.

Bé, per tant, nosaltres no ens tanquem, nosaltres estem oberts, nosaltres volem que 
ens escolteu, que veieu quina és la realitat i que busquem la manera d’encaixar-ho. Dè-
ieu: «De quina manera podia..., que s’hauria d’avaluar?» Evidentment, nosaltres ja vo-
lem que els nostres fills tinguin titulacions. Com ho fem, ara? Bé, doncs, per les es-
cletxes que puguem trobar, a través d’escoles fora d’aquí, esperant-nos als divuit anys, 
entrant a quart d’ESO a l’últim moment... Busquem les maneres, però no és manera de 
fer-ho. Nosaltres volem que els nostres fills tinguin també els drets que tenen la resta.

Parlaves de l’article 55, a veure si funcionava. No funciona. De fet, està com espe-
rant que s’expressi quina és la manera d’aquesta..., que com és la forma perquè es doni 
aquesta manera d’educació no presencial dintre de l’etapa obligatòria. Estem esperant 
això, està com..., no està en vigor, diguéssim, sí?, perquè no s’ha contemplat quina és la 
manera.

Ens preguntava la noia que ha marxat, la Jéssica, em sembla: com podíem evitar que 
hi haguessin, doncs, això, no?, grups extremistes que decidissin educar els seus fills, et-
cètera. En altres països ja funciona i hi ha maneres de control o de..., no m’agrada gaire 
la paraula, però és «de control», en el que hi ha una relació entre les famílies i els assis-
tents socials del poble, les escoles... No ens tanquem a re, per què no? Jo puc estar asso-
ciada a una escola afí a la meva pedagogia, en què hi hagi un tutor extern que vegi que 
els meus fills estan bé. Els assistents socials, la majoria dels assistents socials que ara 
van a les cases de les famílies que eduquen a casa per veure que no hi ha abandonament 
són favorables, la majoria són favorables, són positius i demanen, bé, que s’arxivi l’ex-
pedient, perquè estan atenent els seus fills. Per tant, ja pot haver-hi una manera de con-
trolar-nos. Nosaltres no volem..., no fem re dolent, ja entenem que..., volem ser visibles i 
volem que hi hagi aquesta comunicació amb vosaltres.

Així, com a grans..., clar, és que em sembla que he contestat una mica a tot. Parlaves 
de com fèiem la..., si ens trobàvem entre famílies o no, i el tema de la socialització?, i ja 
passo la paraula. Sí, el tema de la socialització per nosaltres és molt important, perquè 
també és una necessitat de l’ésser humà i els nostres fills ens ho demanen, i com nos-
altres atenem les seves necessitats creem espais de socialització. Però creiem i sentim i 
veiem, i hi ha una realitat, que no només la socialització es dona a l’escola. Hi han altres 
àmbits. I la socialització no només d’estar amb els seus iguals. Per mi és important que 
estiguin amb nens de la seva edat, amb adults, i que estiguin en contacte amb el sistema, 
amb la societat, amb el funcionament, amb els valors de la societat. Evidentment, estan 
als caus, als esplais, en extraescolars, els nens es troben a la plaça del poble... Hi han 
altres maneres de socialitzar-se, on hi ha també la transmissió d’aquest tipus de valors.

Per tant, com deia al principi, nosaltres no volem agafar els nostres fills i aïllar-los 
de la societat, estaríem no atenent la seva necessitat. Sento que aquí... És tot..., passo la 
paraula.

Gràcies a tots i a totes.
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Rosa-Àuria Munté i Ramos

Jo seré molt breu, perquè deixaré que parlin ells, que són molt més experts. El meu 
paper era vindre a parlar com a mare. Jo el que sento, per això, que crec que ens passa 
a moltes famílies, és que el món està canviant molt ràpid. Ja només internet, com ha su-
posat això un canvi en la manera d’aprendre, no?, en la manera d’accedir a la informa-
ció. Fa que ara no sigui tan important l’aprenentatge dels coneixements, que ho és molt, 
també, però sobretot és un aprenentatge per a la vida el que volem per als nostres fills, 
no? I, en aquest sentit, jo crec que aquest tipus d’educació s’està imposant, pel seu propi 
pes, està caient pel seu propi pes, perquè com a pares i mares, que estem mirant quina 
és la millor manera d’educar, que estem llegint, que estem veient el que hi ha, sentim 
que hi han unes noves formes que responen a una realitat, a una manera de fer que és 
molt canviant, no?

I, per tant, jo tinc la impressió que les escoles, a vegades, són com diplodocus, no?, i 
el món està anant a una velocitat estratosfèrica, i es va movent tot molt lent. Per això és 
important, perquè volem que ens enganxi els nostres fills, i vull que els meus fills s’edu-
quin d’una manera que els sigui beneficiosa, no?

Per tant, crec que és molt rellevant que avui ens escoltin, no?, que procurin posar-hi 
remei, en la responsabilitat que vostès tenen també en aquest tema, perquè som molta 
gent que ens ocupem i ens preocupem per l’educació dels fills, i volem que això es sen-
ti, no?

I, amb això, jo ja deixo pas a la resta de companys.

Marc Alcega Estivill

Jo respondré una mica més pel que fa a aquests espais muntats per famílies com a 
alternativa a les escoles que trobem. Moltes vegades ens hem trobat que érem un grup 
de gent que havíem muntat un espai –li direm «escola», si volem–, volem homologar-lo 
i, al final ens trobem que som pares, mares, professionals que ens dediquem a això i que 
estem buscant una escola, estem buscant crear l’escola. I llavors, diem: «Mira, som una 
comunitat educativa que estem buscant escola», en un moment en què moltes escoles 
estan buscant la comunitat educativa. Llavors, nosaltres ja tenim això i volem el con-
trari.

I, en aquest sentit, també es parla d’escola privada - escola pública. A vegades aquest 
debat ens el trobem moltes vegades, i nosaltres diem: «Nosaltres» –la majoria en el nos-
tre entorn sabem que està per l’escola pública gratuïta i per a tothom– «hi ha altres rea-
litats que també respectem, però nosaltres no ens considerem escola privada com un 
negoci, que pot ser perfectament legítim, sinó que veiem més..., ens agrada més parlar 
d’una escola comunitària.» O sigui, l’escola normalment solen ser o associacions o co-
operatives, i vol dir que pertany al grup que està fent allò. I aleshores, doncs, és com un 
entremig, una mica, del que seria una forma i l’altra.

I una altra cosa important és que, en aquests moments, aquest tipus d’escola, per 
exemple, unitària, petita, amb pocs infants, on es barregen, on... tal, es dona, però no-
més, doncs, en l’àmbit rural, on hi ha escoles rurals en què, per realitats de població, 
s’aplica. Per moltes famílies, i cada cop més, això és un somni.

I veiem que hi ha unes persones en aquest país que tenen el dret d’estar en aquest 
somni, i d’altres que no, perquè viuen en una ciutat, perquè viuen en entorns on això no 
es presenta. I a vegades ens planteja: «Ostres, doncs, el que volem és el mateix dret de 
poder fer això.» I si per les raons legítimes que sigui l’Administració no ho pot oferir, 
doncs, que es permeti que gent que hi vol posar molta energia i moltes ganes ho tinguin 
fàcil, no?, entrar en aquest altre model de tindre aquestes escoles unitàries a l’abast de 
tothom, i no només de la gent que viu en determinats indrets. I, a més, és una cosa que 
s’està donant a l’Estat. Hi ha experiències que s’estan donant i que s’estan aprovant, amb 
les mateixes lleis de creació d’escoles privades, on això s’està donant i s’està acceptant. 
S’acullen a aquesta addicional tercera i s’accepten. Doncs, tenim a Gijón una escola que 
es diu Andolina, que tenen infantil i primària, amb els grups junts, cíclic; tenim l’esco-
la Bosque, de Madrid, que també tenen la infantil homologada; tenim..., més a prop, a 
Castelló de la Plana hi ha una escola que començarà al setembre, on s’ha acceptat, tam-
bé, fer una escola unitària per a primària.

Per tant, són coses que ja existeixen i ja s’estan fent, i s’estan fent amb les lleis que 
nosaltres també hem de seguir. Per tant, és mirar-ho amb aquests ulls, de dir: «Doncs, 
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no pot ser tan complicat, podem tirar endavant amb això.» I reivindicar aquest punt 
de..., que començava dient que estàvem..., havíem començat molt amagats i tal, i està-
vem una mica com en els marges de la societat, en aquesta dissidència, però que per la 
societat és necessari que això existeixi sempre. I que això permet que es vagi avançant, 
i, per tant, és bo que això es vagi incorporant, perquè si nosaltres estem aquí és perquè 
ho està demanant la societat, no? I és dir..., doncs, acompanyar això, anar..., ens trobem 
en aquest pas, no?, que de vegades la societat va per davant de les lleis, i sí, però nos-
altres estem aquí i estem amb una sensació incòmoda i que..., tal, a veure si entre tots 
podem anar avançant.

Gràcies.

Jordi Mateu Zorita

Bé, com ha transcorregut aquest moviment, no? Llegia jo, fa uns dies, en El Diari de 
l’Educació, una revista per internet, que estem en la tercera renovació educativa, a Ca-
talunya. La primera..., en Jaume Carbonell escrivia aquestes paraules. La primera deia 
que era..., de fet, no deia «renovació», deia «onades» (veus de fons), «primavera», pri-
maveres d’innovació. I la primera eren les escoles de la república, sí?, un moviment que 
partia, doncs, d’altres escoles de la república, en un moment polític; la segona va coinci-
dir amb les escoles del Cepepc, no?, amb totes aquelles iniciatives de l’Escola del Bosc, 
que comentava abans l’Eduard; les escoles de l’ajuntament, i segurament ara estem en 
aquesta onada, tercera onada.

D’on ha partit aquesta tercera onada? Jo crec que no ha estat una onada que ha par-
tit, sobretot, de l’Administració? En certs moments, aquesta onada ha partit de l’Admi-
nistració, en d’altres moments han estat iniciatives de persones, de moviments ciuta-
dans, de..., eh? I jo crec que aquest tercer moviment ha partit, sobretot, de la sensibilitat 
de persones que senten que el sistema educatiu convencional no dona resposta a les se-
ves necessitats.

Curiosament, hi ha, en el diàleg que jo he mantingut amb cadascun dels represen-
tants polítics, he pogut comprovar aquesta dicotomia que es fa, que està en la base de la 
discòrdia, entre equitat i diversitat. Sembla que si apostes per la diversitat d’opcions, per 
obrir les possibilitats, perquè les famílies puguin triar, perquè els educadors puguin triar, 
això va en detriment de l’equitat i la justícia social. I d’altres afirmen, doncs, que..., vo-
len posar l’èmfasi en l’equitat social, perquè la diversitat genera models molt dispars, no?

La realitat que s’ha donat és un debat polític, eh? Jo crec que fins que no siguem 
capaços de comprendre, a través d’aquest diàleg, que equitat i diversitat van de la mà 
i que és possible, totalment, obrir la diversitat d’opcions i, al mateix temps, augmentar 
la qualitat de tot el sistema educatiu, de manera que compensi les desigualtats socials 
de base, jo crec que l’experiència que estem tenint en aquests moments és precisament 
aquesta. Aquest moviment de renovació pedagògica, que està ara entrant a l’escola pú-
blica i que ara ha arribat a una gran part de la ciutadania gràcies, per una banda, al po-
der mediàtic dels jesuïtes i, per altra, per l’entrada del moviment de l’Escola Nova 21, 
però que ja feia com uns vint o vint-i-cinc anys que s’estava forjant a molts indrets de 
Catalunya, aquest moviment ha nascut dels marges del sistema, perquè les grans inno-
vacions sovint venen dels marges del sistema.

I si veiem la història de la pedagogia, podem veure com grans pedagogs com Pes-
talozzi, Montessori, Decroly, Freinet, Dewey, etcètera, no?, són persones que han traçat 
els camins al marge del sistema. El marge del sistema promou quantitat d’innovacions 
educatives, precisament perquè no està tan collat per les normatives, eh?, i permet... 
Clar que s’ha de mirar que aquestes innovacions educatives siguin de qualitat. Per tant, 
per això nosaltres demanem aquesta regulació i aquesta homologació, perquè hi hagi un 
sistema de control. I són aquests marges dels sistemes que acaben impactant la totalitat 
del sistema i fan que la totalitat del sistema acabi augmentant en qualitat.

En la història actual de l’escola viva podríem dir que l’antecedent més important no 
han estat les escoles de la república. L’antecedent més important, pel que és en la nostra 
experiència, és l’escola el Pesta, de l’Equador, que va funcionar durant vint-i-cinc anys. 
I que aquesta escola, el Pesta, els formadors, amb Mauricio i Rebeca Wild, van venir a 
fer moltes formacions aquí durant els primers anys del segle, d’aquest segle XXI. I això 
va impactar algunes escoles, entre les quals hi ha l’escola pública Martinet, que van co-
mençar tot un procés d’innovació. I es va veure com, dins de l’escola pública, també era 
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possible aquest tipus de pedagogia, centrada en el nen, en l’acompanyament emocional, 
en els processos d’aprenentatge actius. I això va impactar altres escoles, com Encants, 
Congrés-Indians, etcètera. Van començar a sorgir moltes més escoles lliures, en base 
a aquestes formacions que rebien, i tota aquesta onada continua impactant. A partir 
d’aquí, des de la meva lectura simplista, no?, entren altres agents que recullen aquest es-
cenari, que hi ha estat sembrant, i que li donen una visibilitat pública i social molt gran 
i que fan que cada vegada més famílies i més agents socials i més representants polítics 
estan a favor d’aquesta innovació.

Per tant, jo crec que és una lectura molt –molt– interessant, veient com moviments 
que..., és a dir, el que tracto de dir és: intentem cuidar aquestes innovacions, perquè 
aquesta..., la diversitat que apareix en aquestes innovacions acaba impactant tot el siste-
ma, i això és el que estem vivint en aquests moments. I fa que tot el sistema augmenti en 
qualitat educativa. Intentem cuidar-les i, en el moment d’incorporar-les, que puguin ser 
incorporades en el sistema educatiu, però que puguin continuar existint, també, perquè 
hem tingut experiències, com les escoles del Cepepc, no?, escoles molt innovadores en 
el seu moment, que en el moment que passen a la xarxa pública la majoria d’elles –jo he 
treballat en algunes– deixen de tenir un projecte singular, no?

Per tant, sí, incorporem tot el que puguem en el sistema educatiu públic i que sigui 
un sistema de qualitat per a tothom, però permetem, cuidem, homologuem totes aques-
tes iniciatives en la marginalitat, perquè no estiguin en la marginalitat legal, però per-
què puguin continuar tot aquest procés d’innovació.

I en base a què demanem exactament? Doncs, al que hem anat dient avui, no? Coses 
ben concretes, que es puguin crear més escoles públiques d’educació viva... Això és tan 
fàcil! Si hi ha voluntat política, és tan fàcil com que, en el moment que s’obren noves 
escoles –em sembla que a Catalunya se n’obren catorze, o a l’àrea metropolitana, llegia 
jo l’altre dia–, s’atorgui la direcció d’aquestes escoles a un equip docent que estigui en 
la línia de la innovació educativa. És tan fàcil com això. És que és molt..., jo trobo que 
és com..., difícil de comprendre per mi que en el moment que s’obre una escola pública 
no es pugui tenir en compte, no?, tot aquest moviment, que està latent en la ciutadania, i 
que no hi hagi una reflexió sobre a qui entreguem la direcció d’una escola pública. Quin 
és el projecte educatiu que volem, no?

Per tant, aquesta iniciativa és relativament senzilla. Que es pugui encara apostar 
per l’autonomia de centres, per l’estabilitat del professorat, perquè és veritat que amb 
el sistema actual de funcionariat és molt fàcil que una escola pública innovadora perdi 
la seva singularitat, pel fet que va canviant, no? Per tant, aquest és un element impor-
tant, que els sindicats i els..., no?, han de tenir present, a l’hora d’arribar a consensos de 
temps, que es puguin homologar aquestes escoles lliures, aquestes escoles que tenen 
intenció de ser petites, a través de..., bé, doncs, escoles privades o escoles autogestiona-
des, i ja hi han mecanismes en la llei que s’estan fent servir en d’altres comunitats. I, per 
tant, no és tan difícil, fer-ho, eh? I jo crec que..., per mi, jo crec que el següent pas seria 
si és possible que aquesta comissió, en algun moment, elabori una proposta de resolució 
que insti el Govern a elaborar algun decret, a elaborar alguna circular, que digui: «Bé, 
apliquem aquesta normativa, que ja existeix, aquesta disposició addicional tercera, per-
què puguin homologar aquestes escoles», eh?

I, per últim, doncs, que es pugui legalitzar l’educació en família. I acabo amb una 
reflexió de com..., fixeu-vos, la situació actual, eh?, per a les famílies que volem optar 
per aquest tipus d’educació per als nostres fills, o els educadors, o els mestres que volem 
treballar en escoles d’aquest estil, primera dificultat: no hi han prou escoles públiques. 
Per tant, tres quartes parts de les famílies i una gran quantitat d’educadors que volen te-
nir els fills o treballar en escoles d’aquest estil no podem fer-ho, eh? D’acord. Aleshores, 
la segona opció és: «D’acord, doncs, creem una escola privada. Ja que dintre del sistema 
públic no hi ha cabuda, creem una escola privada.» No és possible, perquè la normativa 
està pensada per a macroescoles, amb la qual cosa tampoc hi tenim cabuda. No..., no te-
nim un milió d’euros per crear una escola, no?

D’acord. «Doncs, aleshores, em queda l’opció de no escolaritzar els meus fills?» No, 
però això no té un reconeixement. Aleshores, jo em pregunto: si jo no puc portar els 
meus fills a una escola d’educació pública viva, no és possible crear una escola privada 
d’educació viva i no em permeten desescolaritzar, de qui és la custòdia dels fills, en ma-
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tèria educativa? És evident que l’Estat té el dret i l’obligació, l’Administració té el dret 
i l’obligació de vetllar perquè tots els nens tinguin educació de qualitat i tots els espais 
educatius siguin de qualitat. I és evident que les lleis, d’alguna manera, han de determi-
nar què és aquesta qualitat. Però, per altra banda, la custòdia en matèria educativa és de 
les famílies, no pot ser de l’Estat. I en aquests moments, mentre no s’homologui l’edu-
cació en família, mentre no hi hagi un reconeixement de l’educació en família, no po-
dem dir, honestament, jo no crec que puguem dir que la custòdia en matèria educativa 
és de les famílies; és de l’Estat.

I moltíssimes gràcies per atendre’ns avui i acollir-nos.
(Aplaudiments.)

El president

Moltes gràcies, de veritat. I, abans d’aixecar la sessió, simplement dir als diputats i 
diputades que a la propera sessió substanciarem propostes de resolució, i que, si és pos-
sible, en el cas de que algun grup parlamentari decideixi anul·lar-ne alguna, retirar-ne 
alguna, si pot ser, que no ens ho digui quan tinguem l’ordre del dia preparat i enviat, eh? 
D’acord? (Pausa.) Doncs, moltes... (Veus de fons.) El dia..., quinze dies... Elena? (Veus 
de fons.) Vint-i-cinc, eh?

Doncs, re, reiterant l’agraïment als i les compareixents i a les persones que ens han 
acompanyat, inclosa la joventut, aixequem la sessió. 

Molt bona tarda, a tothom.

La sessió s’aixeca a les sis de la tarda i sis minuts.
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