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BASES DE COAPA PER A UN PACTE SOCIAL PER L'EDUCACIÓ   

Les anades i vingudes legislatives dels diferents Governs dels darrers 30 anys, tant estatals com 
balears, la manca d'inversió i planificació i els canvis econòmics i socials profunds que ha sofert la 
nostra societat, han duit al nostre Sistema Educatiu a una situació precària, amb un resultats acadèmics 
que ens situen a la cua dels països del nostre entorn. 

Davant les propostes de Pacte Social i Polític per l'Educació que en els darrers temps han sorgit, tant 
des del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol i la Conselleria d'Educació de les Illes Balears, com 
de les diferents entitats de la Comunitat Educativa, volem expressar quines són les bases que, des de la 
COAPA i les seves FAPAs associades, consideram necessàries per a que el Sistema Educatiu resolgui 
els problemes que té plantejats i que els nostres fills assoleixin l'educació i formació necessàries per fer 
la nostra societat més democràtica, sostenible, desenvolupada, cohesionada, solidària, justa i 
equitativa. 

1. ESTABILITAT NORMATIVA I FINANÇAMENT DEL SISTEMA EDUCATIU 

La successió de les diferents lleis educatives no sempre han estat justificades ni han contribuït a la 
millora del Sistema Educatiu. Massa vegades s'han usat les reformes legislatives i normatives com a 
succedani per a resoldre problemes que necessitaven d'altres actuacions: més recursos, més formació, 
millor planificació i organització, etc... Les modificacions legislatives que es produeixin han de ser per 
ajustar i millorar determinats aspectes legislatius i normatius de manera consensuada i justificada.  

S'ha de posar l'accent en la millora dels recursos que es destinen a l'Educació, incrementant la dotació 
econòmica i millorant la gestió d'aquests recursos. Volem recordar que, en aquests moments, la 
inversió en Educació a l'Estat Espanyol és d'entre el 4% i el 4,5% del PIB i a la CAIB del voltant del 
3%, molt lluny ambdós percentatges del 6% que recomana la Unió Europea pels seus estats membres. 

2. ESCOLA PÚBLICA COM A EIX CENTRAL DEL SISTEMA EDUCATIU 

L'Escola Pública ha de ser l'eix vertebrador de tot el Sistema Educatiu com a garantia d'una educació 
inclusiva, cohesionadora i equitativa. Per aquest motiu, s'ha de prioritzar i potenciar la xarxa educativa 
pública amb una planificació acurada de les necessitats d'oferta pública a totes les etapes educatives.  

La definició d'un Mapa Escolar que cobreixi les necessitats presents i futures ha de garantir una 
correcta planificació de les noves infraestructures educatives. Unes infraestructures educatives 
públiques ben dimensionades, equipades i modernes són imprescindibles per a que els equips docents i 
tots els sectors implicats en l'educació puguin desenvolupar la seva tasca en les millors condicions 
d'èxit. 

3. L'ALUMNAT COM A PROTAGONISTA DEL SISTEMA EDUCATIU 

L'èxit escolar dels alumnes ha de ser el vertader objectiu de totes les polítiques educatives que 
s'impulsin des de les Administracions, per sobre d'interessos particulars o corporativistes de qualsevol 
altre col· lectiu implicat en el Sistema Educatiu. 
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S'ha d'atendre a la diversitat de l'alumnat facilitant una atenció individualitzada que asseguri l'igualtat 
d'oportunitats i la cohesió social. S'han de potenciar i estendre els programes de Reforç i Orientació per 
que arribin a tot l'alumnat que ho necessiti.  

Al mateix temps, s'ha de facilitar una distribució equitativa de l'alumnat amb necessitat d'especial 
suport educatiu entre tota la xarxa educativa, tant pública com privada-concertada, per una millor 
integració d'aquest alumnat amb els seus companys i facilitar l'atenció individualitzada que necessiten i 
que una concentració excessiva en determinats centres no permet. S'han d'eliminar determinades 
pràctiques que permeten a centres sostinguts amb fons públics seleccionar el seu alumnat en funció de 
la seva conveniència. 

4. PERSONAL DOCENT 

El personal docent és un element clau en la millora del Sistema Educatiu. Per això és necessari 
seleccionar a persones formades, capacitades, compromeses i competents i assegurar que mantenen 
aquestes condicions durant tota la seva vida com a docents.  

S'han de millorar les seves condicions laborals no sempre lligades a millores retributives. També s'ha 
de potenciar la seva formació continua i adaptada a la realitat de l'entorn en que treballen incentivant la 
seva implicació en la millora i innovació educatives.  

La millora del reconeixement social de la funció docent, vendrà donada per la millora dels resultats 
acadèmics i de la implicació de la societat en l'Educació. Seria un error cercar aquest reconeixement 
social a través de lleis i normatives que puguin allunyar encara més els docents i els centres educatius 
de la societat que l'envolta. 

S'han d'incorporar i reforçar als centres educatius nous perfils professionals amb equips 
multidisciplinaris que incloguin aspectes pedagògics, socials, sanitaris, de mediació cultural, etc... Així 
es podran atendre totes les necessitats educatives de l'alumnat i de les seves famílies facilitant la 
igualtat per sobre de desigualtats socials, econòmiques, educatives i culturals. 

5. PARTICIPACIÓ I FORMACIÓ DE LES FAMÍLIES EN EL PROCÉS EDUCATIU 

Les famílies, pares, mares i tutors dels alumnes, són un component essencial en el procés educatiu. La 
funció educativa de la família no pot anar deslligada de la funció educativa del centres i docents. És 
necessària una major participació de les famílies en les decisions preses en el sistema, una 
col·laboració estreta i coordinada amb els docents i les direccions dels centres.  

Aquesta col·laboració ha de venir marcada en dos aspectes essencials: la participació i la formació de 
les famílies.  

El Consell Escolar ha de ser el vertader òrgan de democràcia dels centres educatius. En aquest sentit, 
és necessària la paritat de la composició del Consell Escolar entre els representants del personal docent 
i els dels pares i mares dels alumnes. També s'han d'establir mecanismes que permetin conciliar la vida 
laboral dels pares i mares i la voluntat de participació a la vida escolar dels seus fills. La comunicació 
entre els docents, equip directiu i famílies ha de disposar dels canals necessaris i adequats per que sigui 
fluida i productiva. 

Els centres educatius també han de servir de centre de formació dels pares i mares, tant de les seves 
responsabilitats i habilitats com a pares com en altres aspectes amb l'objectiu d'aconseguir millorar 
l'educació familiar. És responsabilitat de l'Administració Educativa facilitar i fomentar aquesta 
formació i participació per una millor convivència als centres educatius entre tota la Comunitat 
Educativa implicada. 
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6. ORGANITZACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS 

S'ha de millorar l'organització dels centres educatius i la seva adaptació a la realitat social en que estan 
immersos. Es fan necessaris uns equips directius més professionalitzats i dotats que puguin dur, tant el 
lideratge pedagògic com la gestió del centre i dels seus serveis. Els centres han de disposar del 
personal no docent necessari per el seu bon funcionament, descarregant als equips directius i docents 
de la càrrega de feina administrativa que suporten. 

S'han de dissenyar centres educatius que siguin un vertader pol educatiu i formatiu del seu entorn 
social, no només dels seus alumnes si no també de les famílies. Amb els serveis complementaris, tant 
educatius com assistencials, necessaris per a una educació integral i arrelada a l'entorn. Els centres 
educatius han de ser propers al seu entorn social i físic.  

S'han de racionalitzar els temps escolars, el calendari lectiu, els espais educatius i la distribució de les 
matèries curriculars adaptant-les a les necessitats i capacitats de l'alumnat en cada etapa educativa. És 
necessària una reflexió profunda sobre la distribució horària de les diferents matèries i els descansos 
per maximitzar l'aprofitament del temps i les capacitats en cada franja horària.  

S'ha de millorar i potenciar els procediments de control, tant interns, com externs als centres, d'aquelles 
pràctiques organitzatives o pedagògiques que siguin perjudicials pel bon funcionament dels centres i 
de l'educació de l'alumnat.  

7. ETAPES I ITINERARIS EDUCATIUS 

El Sistema Educatiu ha d'adaptar les seves etapes educatives a les etapes evolutives i maduratives dels 
infants i joves. Dotant de continuïtat i facilitant els processos d'adaptació dels alumnes a les diferents 
etapes educatives. Totes les etapes han de mantenir la seva consideració educativa sense descuidar el 
seu component assistencial. 

S'han de crear els itineraris educatius necessaris per assegurar l'èxit de tots els alumnes en funció de les 
seves capacitats i interessos facilitant titulacions adaptades que no es devaluïn i que els permeti 
retrobar el camí educatiu fins a l'educació de grau superior, sigui universitària o de formació 
professional. 

S'ha de potenciar la diversificació de les titulacions de grau superior, adaptant-les a les necessitats de la 
societat moderna, sense descuidar els aspectes humanístics i socials. Aquesta diversificació, ha de ser 
un focus d'innovació i creativitat que permeti avançar a la nostra societat d'una manera sostenible 
social, econòmica, mediambiental i culturalment. 

Al mateix temps, s'ha de facilitar la formació permanent al llarg de tota la vida per permetre una millor 
adaptació dels ciutadans a una societat canviant dia a dia.  

És urgent l'adaptació del Sistema Educatiu a les noves tecnologies que han revolucionat la nostra 
societat. No es pot mantenir per més temps la distància que hi ha entre la nova societat tecnològica i de 
l'informació i unes estructures educatives i pedagògiques que obvien aquesta revolució en la que ja 
està enmerssa la gran majoria de l'alumnat.  

8. MULTICULTURALITAT I MULTILINGÜISME 

La nostra societat s'ha transformat en una societat multicultural i multilingüistica que necessita 
d'elements cohesionadors. Per això, el Sistema Educatiu ha de garantir el coneixement de tots els 
ciutadans, tant del català com a llengua pròpia de les Illes Balears, com del castellà com a llengua 
cooficial a la nostra Comunitat Autònoma. Només un Sistema Educatiu que garanteixi el coneixement 
de les dues llengües ens durà a una societat cohesionada. En aquest sentit, no es poden permetre dues 
xarxes educatives diferenciades en funció de la llengua d'ús que ens pot dur a crear dues societats 
paral·leles que posarien en perill la convivència i la cohesió de la nostra societat. 
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Al mateix temps, s'ha de potenciar la pluralitat cultural i lingüística a tot l'Estat Espanyol facilitant 
l'aprenentatge i coneixement de les diferents llengües i cultures de l'Estat Espanyol a totes les 
Comunitats Autònomes, especialment a les monolingües. 

El Sistema Educatiu ha de ser transmissor de valors democràtics, de convivència, de solidaritat i de 
ciutadania potenciant el coneixement dels drets i deures dels ciutadans. L'adoctrinament moral i 
religiós ha de quedar circumscrit a l'àmbit familiar i, per tant, fora dels centres educatius. 

També s'ha de potenciar i facilitar l'aprenentatge de llengües estrangeres, posant els mecanismes 
d'immersió lingüística i cultural necessaris per un major i millor coneixement de les diferents llengües. 
La societat global en la que vivim exigeix el coneixement de les diferents llengües i cultures amb les 
que ens interrelacionam.  

9. AVALUACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU 

L'Avaluació del Sistema Educatiu ha de contemplar, no només els resultats acadèmics dels alumnes, si 
no també s'ha de fer una Avaluació integral del sistema: des de les actuacions de les diferents 
administracions educatives, l'organització dels centres educatius i els recursos de que disposen, la 
formació i metodologia dels docents fins a la implicació i participació de les famílies i de l'entorn 
social.  

Aquesta Avaluació ha de ser continua i posant solucions als problemes que es vagin plantejant en els 
diferents àmbits. 

10. IMPLICACIÓ I PARTICIPACIÓ DE TOTA LA SOCIETAT EN L'EDUCACIÓ 

S'ha de conscienciar a tota la Societat de la seva responsabilitat en l'Educació dels nostres fills. Cada 
component de la Societat té la seva responsabilitat en l'Educació, des dels mitjans de comunicació fins 
a les organitzacions socials, culturals, econòmiques, etc... S'han d'evitar els missatges contradictoris 
entre l'entorn educatiu, familiar i social dels nostres fills. 

 

Palma, 18 de gener de 2010 
 
 

                        


