
MANIFEST DE LES XI JORNADES 0-12 
 

Des de 1999, les escoles 0-12 ens hem reunit per donar testimoni del nostre compromís amb 
l'educació i el futur de la nostra societat. 
 

Enguany, celebrem aquestes XI Jornades en un clima d'ampli debat social i democràtic. Creiem 
que l'educació no ha d’esperar una nova situació social, política o econòmica per esdevenir una 
prioritat. Les escoles aquí aplegades recordem el paper que  té per al  nostre futur i reclamem de la 
societat i dels seus representants que en facin una prioritat nacional. La sortida d’aquesta crisi 
també necessita una bona educació. 
 

Volem proclamar ben alt que una escola de qualitat que respongui a les finalitats d'equitat, 
cohesió social i modernitat, necessita uns recursos humans i estructurals que avui se’ns neguen. A 
més, les retallades afecten desigualment al sistema educatiu i són precisament aquelles escoles que 
més ho necessiten per la composició de l'alumnat o d’altres circumstàncies, o les que promouen un 
canvi qualitatiu més profund, les que pateixen de forma més acusada les restriccions 
pressupostàries. Racionalitzar el pressupost no justifica l’actual disminució perquè repercuteix 
directament en la qualitat del sistema i en la seva funció compensadora de desigualtats socials.  
 

L'escola és una institució que ha de mirar cap al futur, oberta, permeable a l’actualitat, sensible 
als problemes socials, generadora de debat i creadora de pensament. Educar la ciutadania implica 
adoptar actituds decidides i bel·ligerants envers les desigualtats i les  injustícies. La seva importància, 
la porta a intervenir davant dels reptes que la societat té plantejats. 
 

L'educació és un terreny de debat ideològic. La contrareforma educativa que es planteja, així 
com la disminució dels recursos ens obliga a reivindicar aspectes que semblaven assumits des de fa 
temps, com la compresivitat, la inclusió, l'equitat i la igualtat d'oportunitats, o com el 
constructivisme enfront d'un model transmissor i reproductor dels aprenentatges.  
 

Així doncs, en aquestes Jornades reivindiquem una escola catalana, democràtica, coeducativa i 
laica. I ho fem des de la convicció que es possible amb les nostres pràctiques, la nostra voluntat i el 
nostre treball quotidià. Cridem a la responsabilitat i professionalitat del professorat per fer-ho 
malgrat les dificultats en què ens trobem. 
 

Necessitem també que la societat confiï en la nostra feina i la valori. Superant interessos 
corporatius, cal que s'impliqui en la qualitat al costat de les escoles i que cregui en el paper que 
tenen en la construcció de la societat.  
 

Finalment, volem una administració que governi prop dels territoris, descentralitzada, que 
afavoreixi l'autonomia dels centres educatius i la seva connexió entre ells, que confiï en els seus 
professionals i treballi per posar totes les condicions que permetin millorar i innovar el sistema 
educatiu. 

 
 

Barcelona, 30 de novembre i 1 de desembre de 2012  


