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Anunci

Adigsa, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, fa públi-
ca la convocatòria de concurs per a la licitació de la contracta-
ció de serveis de mediació de les diferents assegurances que té
contractades Adigsa. Codi 8J373.
Els Plecs de bases i la resta de documentació de la licitació esta-
ran a disposició de les persones interessades, a la seu d’Adigsa
a Barcelona, c. de la Diputació, 92, cinquena planta, Secció de
Contractació; a Lleida, Plaça d’Espanya, 3, entresòl; a Tarrago-
na, c. Gasòmetre, 22; a Girona, c. de la Rutlla, 112-114. 
La presentació de les propostes es farà al registre d’Adigsa,
abans de les 13 hores del dia 25 de març de 2008, i l’acte d’o-
bertura tindrà lloc a les 11 hores del dia 26 de març de 2008, a
la seu d’Adigsa a Barcelona.
Barcelona, 3 de març de 2008
El conseller delegat

L’import d’aquest anunci anirà a càrrec de l’adjudicatari.

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge
Adigsa, empresa pública

EDUCACIÓ

El Consell Escolar avala
l’autonomia de centres
| Alerta en el seu dictamen de la necessitat de clarificar aspectes claus del document
de bases de la llei d’educació| Veu “controvertida” la gestió privada d’escoles públiques

Carol Biosca
BARCELONA

El ple del Consell Escolar
de Catalunya va emetre
ahir el seu dictamen sobre
el document de bases de la
futura llei d’educació de Ca-
talunya, un informe on els
representants de la comu-
nitat educativa es mostren
crítics amb les “llacunes i
ambigüitats” del text i en
què insisteixen en la neces-
sitat de millorar i matisar
aspectes claus de la refor-
ma, com l’autonomia de
centres (capacitat d’auto-
organització en la tria de
perfils professionals i adap-
tació del currículum), que
estan d’acord a potenciar
dintre d’uns límits i amb
els mecanismes de control
oportuns.

La possibilitat que els
centres puguin ser gestio-
nats per entitats privades
(un dels principals argu-
ments, juntament amb el
de l’autonomia, que va mo-
tivar la vaga de mestres del
14 de febrer passat) es con-
sidera, en canvi, una qües-
tió “controvertida i poc
clara”, i es “tem” que
aquesta via “pugui compor-
tar obrir les portes a un
procés de privatització”.

L’informe, elaborat per
una subcomissió del Con-
sell Escolar coordinada pel
degà de la Facultat de Cièn-
cies de l’Educació de la Uni-
versitat Autònoma, Màrius
Martínez, després de dos
mesos de debat, i que no té
caràcter vinculant, va ser
aprovat ahir per “assenti-
ment” dels 53 membres

que integren el ple, en què
hi ha representats tots els
agents de la comunitat
educativa (inclosa l’admi-
nistració). Els sindicats
USTEC-STEs i UGT, no
obstant, van negar-hi el seu
suport en un comunicat
enviat als mitjans de comu-
nicació malgrat les aporta-
cions realitzades.

A favor de l’avaluació
Igual que amb l’autonomia
de centres, l’informe del
Consell Escolar considera
“adient” que es reguli a la
llei l’avaluació del professo-
rat d’acord amb “la pràcti-

ca docent a l’aula i a la seva
implicació en l’organització
dels centres”. També
admet l’“evidència” que un
major grau d’autonomia
de centres “demana una
avaluació per constatar el
grau d’assoliment dels ob-
jectius proposats”.

Novament en aquest
punt, matisa que aquesta
avaluació ha d’estar relaci-
onada “d’una manera
clara, transparent i decidi-
da amb la voluntat de millo-
ra” del sistema i no amb un
interès punitiu.

El dictamen destaca
igualment l’acord existent
en relació amb “la necessi-
tat de reforçar i professio-
nalitzar les direccions” dels
centres, tot i indicar que
“cal reflectir amb més cla-
redat els conceptes desen-
volupats en el Pacte Nacio-
nal d’Educació” i deixar clar
que “no s’ha d’anar a la cre-
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Algunes aportacions per a l’elaboració de l’articulat

@Punt de partida:
Les bases de la llei se centren
massa a l’escola i els centres
educatius, als quals s’associa
de manera injusta el fracàs
escolar. Cal introduir l’edu-
cació al llarg de la vida.

@Autonomia:
És ben valorada i es conside-
ra un horitzó desitjable, però
amb els límits i mecanismes
de control que garanteixin la
igualtat d’oportunitats i
l’equitat.

@Gestió privada:
L’informe alerta del “temor”
que aquesta possibilitat obri
una porta a la privatització
dels centres públics.

@Professió docent:
Les condicions laborals dels
treballadors queden dibuixa-
des de forma “ambigua” i
s’han de negociar en les
meses sindicals correspo-
nents. El dictamen es mostra
a favor d’impulsar una carre-
ra professional.

@Direccions:
Recolza el reforç dels equips
directius però es mostra to-
talment contrari a la creació
d’un cos de directors.

@Etapa 3-6:
El dictamen no troba priori-
tari que l’escolarització obli-
gatòria s’avanci als 3 anys.

@Formació inicial:
L’informe dóna suport a la
proposta de reformar la for-
mació dels mestres.

La xifra

53
membres integren el ple del
Consell Escolar de Catalunya,
principal òrgan consultiu de
la conselleria.

ació d’un cos de directors”.
Pel que fa a la professió

docent, es considera que
les condicions laborals del
professorat queden dibui-
xades “d’una manera ambi-
gua i inconcreta” i s’afirma
que “s’han de negociar en
les taules de negociació
corresponent”, malgrat
que es veu amb bons ulls la
proposta de carrera profes-
sional.

Algunes de les principals
crítiques fan referència
també al fet que no s’hagin
recollit en el document de
bases “elements del pacte
que es valoren com a im-
portants” així com el fet
que no s’abordi l’educació
en un sentit més ampli
(educació al llarg de tota la
vida i més enllà de l’escola)
o l’“escassa referència” al
parer de les famílies. ■


