
Per una escola pública laica i de qualitat
Adhereix-te al manifest del Marc Unitari de la Comunitat Educativa

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa de Catalunya, davant el procés de tramitació parlamentària de la
Llei Orgànica d’Educació (LOE), volem fer públiques les prioritats que, al nostre entendre, han de guiar la
millora del sistema educatiu. Les mobilitzacions de sectors de la dreta social, religiosa i política -basades en
interpretacions interessades i falses de les modificacions legislatives que es proposen- han generat temors
infundats i busquen eludir l'assumpció de les responsabilitats cíviques i socials que els corresponen.

L’anterior govern va imposar una llei -la LOCE- sense el més mínim consens i gens basada en una avaluació
del procés i dels resultats del sistema vigent. Hi vam estar totalment en contra. Els actuals dèficits del
sistema educatiu són responsabilitat de tots aquells que ens han governat durant els últims 15 anys. Ens
preocupa especialment el risc de fractura i de conflicte social que pot produir la consolidació d’un sistema
educatiu dual, molt diferent per a uns sectors socials que per a altres, si es cedeix a les demandes dels
sectors socials més conservadors.

Per tot això, partint de l’ampli consens existent sobre la necessitat d’adequar el nostre sistema educatiu a
nous requeriments actuals i futurs i tenint com a un dels referents els objectius comuns marcats per a l'espai
europeu, proposem:

- Equitat. Un sistema educatiu per a tothom que garanteixi l’equitat i la igualtat d’oportunitats, assegurant
la justa compensació de desigualtats, perquè totes i tots els alumnes assoleixen l’èxit escolar. Això suposa
unes condicions d’igualtat en l’accés i en l’escolarització de l’alumnat on tots els centres assumeixin la seva
responsabilitat social. Considerem que la xarxa de centres de titularitat pública ha de ser l'eix vertebrador del
sistema educatiu.

- Participació. Transparència i gestió democràtica i participativa en tots els centres, potenciant la implicació
de les famílies, el professorat, l’alumnat i altres agents educatius i socials, fomentant els òrgans col·legiats de
govern dels centres tot afavorint el lideratge pedagògic dels equips directius.

- Laïcitat. Una escola laica, on totes les opcions religioses i de pensament tenen cabuda, basada en els
valors democràtics, de respecte i de solidaritat que són fonaments del nostre sistema de convivència. Per
tant, l’ensenyament confessional de qualsevol religió ha d’estar fora del currículum.

- Finançament.Un finançament adequat de l’educació que demostri que aquesta és una prioritat de la
nostra societat i de la política dels nostres governs. Cal assolir el més aviat possible el 6% del PIB dedicat a
l’educació.

El MUCE de Catalunya fa una crida a tota la comunitat educativa, a les forces socials i polítiques i a tota la
ciutadania per avançar -tot assumint les responsabilitats que pertoquen a cada sector- cap a un consens
social i polític que garanteixi l’estabilitat del sistema educatiu, fent sentir la nostra veu amb força a favor
d'una escola pública laica i de qualitat, la millor garantia per construir una societat més equitativa, integrada i
solidària.
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