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És la política imbècil!  

• “I és que tothom és conscient que qui gaudeixi de 

l’hegemonia educativa, podrà obrir la porta d’accés a 

l’hegemonia social” 

 

• L’educació és el més polític de tots els drets, perquè 

determina l’accés a altres drets.  

 

• Per això, el debat sobre l’educació ha estat i és un camp 

de batalla d’interessos i també ideològic.  

 

• No és un debat neutral. Però necessita elements objectius.  
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Qui decideix? 

• No sempre coincideix qui té l’autoritat amb qui té el poder. Ni 

sempre han estat els mateixos agents. 

 

• Família: paper reconegut però també limitat 

• Educadors i educadores sobretot. I les entitats 

representatives 

• Alumnes. La participació sovint acaba sent en opinió 

• Qui contracta. Qui genera ocupació incideix (o ho vol) 

• Les ciutats. S’atorga la responsabilitat en benefici ciutadania 

• Altres.  

 

 

 

 

29/11/2017 Dia Internacional de la Ciutat Educadora 3 



Qui decideix? 

 

• “Avui més que mai, la ciutat, gran o petita, disposa 

d’incomptables possibilitats educadores, però també 

poden incidir-hi forces i inèrcies deseducadores.” 

 

Preàmbul de la Carta de ciutats educadores, Barcelona 1990.  
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Com decidim 

• Acord en els objectius, resultats i valors  

 

• Coneixement sobre la realitat i experiències que existeixen 

 

• Adaptació i flexibilitat per cada context  

 

• Control, avaluació i revisió  

 

La confrontació és real, està present i cal endreçar-la no 

amagar-la, per aconseguir estabilitat.  
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Qui gestiona? 

• Servei d'Educació de Catalunya (abans Servei Públic d’Educació) 

 

• El concert com a instrument o com a dret? 

 

• Les institucions educatives i també altres agents intervenen en 

l’educació (o deseducació): família, mitjans de comunicació, xarxes i 

publicitat, teixit associatiu, cultural, esportiu.. 

 

• El temps. O la seva manca 

 

• I qui paga? I quan paga? 
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Què abasta? 

• Ampliació del dret 

 

• De dret individual a col·lectiu  

 

• Necessitats i potencialitats de cadascú com a benefici i 

responsabilitat per tothom.  

 

“Per educar un infant, cal tota la tribu”  

Proverbi africà  

 

29/11/2017 Dia Internacional de la Ciutat Educadora 7 



 

Moltes gràcies i 
bon debat!  
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