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Objectius prioritaris i línies estratègiques del sistema
educatiu

1 Introducció

L'objectiu prioritari del sistema educatiu català és desenvolupar un sistema
competencial, amb una capacitat d'adaptació als canvis constants, que apoderi el
nostre alumnat i el situï com a protagonista actiu del seu procés d'aprenentatge i com a
ciutadania crítica en una societat democràtica.

La societat catalana aspira a proporcionar la millor educació a les noves generacions i,
més enllà, a continuar donant oportunitats educatives a tothom durant tota la seva vida.
Aquesta aspiració té la voluntat col·lectiva de fer de Catalunya un país pròsper,
benestant i cohesionat, on tothom que hi viu pugui portar a terme lliurement el seu
projecte vital. 
  
L'educació és un dret de totes les persones i el seu exercici s'ha de garantir al llarg de
tota la vida i atenent tots els aspectes del desenvolupament personal i professional.
Alhora, l'educació és una realitat fonamental de tota comunitat nacional, ja que esdevé
el factor principal en la generació de capital humà; contribueix al creixement del capital
social, i és un element de cohesió social i cultural per mitjà de la igualtat d'oportunitats.
L'educació és, doncs, la porta obligada a la realització personal i al progrés col·lectiu;
és la palanca que fa possible la superació dels condicionants personals, socials,
econòmics i culturals en origen, i és la clau de les oportunitats per superar les
desigualtats i per descobrir i aprofitar tots els talents de la societat.

Les aspiracions educatives de la societat catalana han anat evolucionant en el temps
per anar adaptant-se i donar resposta a les necessitats que van sorgint. La societat
reclama fer possibles al mateix temps els objectius d'equitat i d'excel·lència de la nostra
educació, que són garantia de progrés personal i els que permetran la superació de les
desigualtats socials encara vigents en el sistema educatiu. Els fonaments d'aquesta
exigència renovada, els trobem en els àmbits educatiu, social, econòmic i cultural.

Les raons educatives es fonamenten en la necessitat de millorar el rendiment escolar
en l'educació bàsica i obligatòria, d'estimular la continuïtat dels estudiants en l'etapa
d'educació postobligatòria i d'adequar-se als requeriments de la societat del
coneixement.

Els motius socials es basen en l'obligació de compensar les possibles desigualtats
d'origen social a l'interior del sistema educatiu i d'abordar amb garanties d'èxit la
integració escolar de tot l'alumnat.

Els detonants econòmics són motivats pel requeriment d'una qualificació educativa i
professional més elevada de la ciutadania per poder millorar la competitivitat de
l'economia catalana i possibilitar el canvi del model econòmic de Catalunya en un
entorn global.

Els factors culturals i cívics són impulsats per la voluntat de conformar una ciutadania
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catalana identificada amb una cultura comuna, en la qual la llengua catalana
esdevingui un factor bàsic d'integració social.

Entre els objectius prioritaris cal destacar que els centres que presten el Servei
d'Educació de Catalunya adeqüin l'acció educativa per atendre la diversitat i les
necessitats educatives específiques, promoguin la inclusió dels i de les alumnes i
s'adaptin millor a l'entorn socioeconòmic.

L'objectiu és vetllar per les oportunitats d'aprenentatge de totes les persones,
independentment de les seves capacitats, de la condició social o cultural, la religió, la
diversitat sexual o la d'identitat de gènere. El respecte de les diferències individuals i
l'acceptació de la diversitat com un fet que enriqueix les persones. 

Aquest nou plantejament requereix, tal com recull la llei, l'adequació de l'activitat
educativa per atendre la diversitat de l'alumnat i l'assoliment d'una igualtat
d'oportunitats més gran. Els elements que caracteritzen el sistema educatiu català
necessiten, per tant, una profunda reforma estructural que permeti:

Establir mecanismes per a la subvenció o la concertació del conjunt
d'ensenyaments declarats d'interès públic.

Assegurar un sistema d'avaluació intern i extern com a garantia d'ajustament del
sistema als seus principis i finalitats.

Desenvolupar l'autonomia dels centres i les bases del Servei d'Educació de
Catalunya, tot implantant la cultura de l'avaluació en el conjunt del sistema
educatiu, la qual cosa ha de permetre un millor coneixement del funcionament i
dels resultats del sistema.

Proporcionar al sistema educatiu informació i estudis sobre fets, tendències,
polítiques i perspectives de futur que aporten coneixements externs al sistema
educatiu català i permeten establir nous marcs de referència.

Potenciar la innovació pedagògica sistemàtica i estructurada, el reconeixement de
les bones pràctiques educatives amb el foment i el suport del lideratge educatiu, i
la formació del professorat.

Promoure les infraestructures digitals del centre i la previsió de centres de
referència pedagògica.

Reconèixer el valor educatiu i socialitzador de les activitats de lleure i el dret de tots
els alumnes a accedir-hi en condicions d'igualtat.

Establir la base jurídica de l'Administració educativa mitjançant la cooperació
estable entre l'Administració local i l'Administració educativa. El municipi i, si escau,
els altres ens locals, com a administracions més properes als ciutadans i
ciutadanes, són àmbits on es poden concretar els compromisos de la societat amb
l'educació, en aplicació dels principis de proximitat i subsidiarietat.

Concretar les llibertats, els drets i els deures de les famílies en el procés educatiu,
amb el reconeixement del paper fonamental de les famílies i potenciar-ne la
participació en la vida escolar.
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Apostar per la formació de les famílies i per la seva vinculació amb els centres per
mitjà de la carta de compromís educatiu.
 
 

 
2 Principis pedagògics per a la transformació i la millora educativa

 
Els principis pedagògics són:
 

Equitat. Garantir la igualtat d'oportunitats i la no segregació en l'accés i dins dels
centres.
 
Educació inclusiva com a principi fonamental; s'atén la diversitat de tot l'alumnat.
 
Expectatives positives sobre l'èxit de tot l'alumnat.
 
Acompanyament i orientació.
 
Prevenció i detecció primerenca de les dificultats d'aprenentatge i mecanismes de
reforç.
 
Repercussió de l'educació socioemocional per a l'aprenentatge i benestar futur.
 
Consideració del coneixement adquirit en tots els àmbits per a la millora contínua
de l'aprenentatge.
 
 

La presència d'aquests set principis vol garantir l'increment dels aprenentatges
essencials i l'èxit educatiu, tot reduint l'abandonament prematur.
 

 
3 Línies estratègiques i marcs de desplegament

 
Les línies estratègiques que desplega el Departament d'Educació pretenen:
 

Promoure un model de docència competent i compromès amb el projecte educatiu
del centre, que exerceixi un lideratge orientat a la qualitat i a la millora de tot
l'alumnat.
 
Fomentar un lideratge distribuït dels equips directius i de la Inspecció d'Educació,
orientat a la transformació i a la millora educatives.
 
Reforçar l'autonomia dels centres per construir projectes adaptats a cada realitat
amb l'acompanyament i suport de l'Administració educativa.
 
Estructurar un sistema de xarxes de treball i d'aprenentatge entre els centres, per
tal de compartir objectius, recursos, capacitats i posar en valor pràctiques d'èxit
educatiu a tots els centres del país i impulsar una política educativa centrada a
sumar esforços, que garanteixi l'aprenentatge entre iguals i elimini qualsevol
competència entre centres.
 
Generar les condicions necessàries per assegurar la inclusió i combatre la
segregació, amb l'objectiu de garantir el dret a l'educació en igualtat d'oportunitats i
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eliminar radicalment tota mena de violència.
 
Bastir un servei públic compromès amb l'equitat i l'assoliment de l'escolarització
equilibrada que respecti la diversitat de projectes i la seva estabilitat, a partir d'un
finançament equitatiu, en què l'educació pública sigui l'eix vertebrador del sistema.
 
Desplegar un model educatiu que reforci la participació activa de les famílies en
l'educació dels fills i filles, la corresponsabilitat dels ajuntaments amb
l'Administració educativa i la interconnexió amb l'entorn, capaç de donar resposta
comunitària als reptes educatius.
 
Consolidar el model lingüístic del país, potenciant la llengua catalana com a
vehicular dins un projecte plurilingüe i intercultural.
 
Estendre la innovació en el procés d'ensenyament i aprenentatge, amb base
científica, i amb l'impuls de la cultura avaluadora, com a motor de millora i de
transformació educativa.
 
Avançar cap a una Administració que promogui un projecte educatiu de país que,
des del diàleg i el consens, afavoreixi l'autonomia, la millora i l'estabilitat del
sistema educatiu.
 
Assegurar l'assoliment de la competència digital de tot l'alumnat, del professorat i
del centre que faciliti el desplegament curricular.
 
Garantir segones oportunitats establint ponts de tornada al sistema.
 
Promoure el benestar de tot l'alumnat i la seva qualitat de vida. 
 
 

Els marcs que enquadren el desplegament de les anteriors línies estratègiques, són:
 

Gratuïtat gradual al primer cicle d'educació infantil. 
 
Reducció de ràtios gradual des d'educació infantil 3 anys, a partir del curs 2022-
2023.
 
Promoció de les escoles rurals.
 
Avançament del curs escolar.
 
Retirada del concert educatiu dels centres que segreguen per gènere.
 
Negociació sindical.
 
Promoció, formació i sistematització de recursos per a l'escola inclusiva.
 
Català.
 
Ordenació i mapa de la formació professional.
 
Pla de fidelització i millora dels resultats acadèmics (FP i ERE).
 
CESIREP.
 
Nous currículums.
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Identificació d'alumnes vulnerables i distribució equilibrada.
 
Violències i salut emocional.
 
 

 
 

 
4 Normativa d'aplicació (objectius prioritaris del sistema educatiu)

 
 
 

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006)
 
Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE); (BOE núm. 340, de 30.12.2020)
 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.707.2009)
 
Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm.
5686, de 5.8.2010)
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https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=627338
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=480169&validity=1438721&traceability=02
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=545262
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