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5) Compromís social des de l’educació:
•

•

•

Plantejant-nos amb la comunitat educativa quins infants i joves volem
formar i com treballarem conjuntament per aconseguir, des de l’equitat,
l’èxit educatiu per a tothom:
o Essent conscients que l’escola sola no pot aconseguir les fites educatives
d’avui. Necessita de complicitats i de coresponsabilitat.
o Exercint el nostre compromís de treball amb tota la comunitat educativa
i elaborant un projecte comú, i intentar realitzar-lo unint esforços,
creant llaços i treballant en xarxa amb tots els agents socials.
o Treballant des del centre educatiu, amb la coresponsabilitat de
l’Administració i d’altres agents públics, per educar tots els infants i
joves des de l’equitat, procurant compensar les desigualtats socials
existents i reduint-les.
Fent arribar la nostra veu col·lectiva a les autoritats educatives perquè
puguin conèixer la realitat (cal que escoltin els professionals de
l’educació i tota la comunitat educativa a l’hora de prendre decisions, de
donar-los els mitjans que necessiten i d’avaluar el funcionament del
sistema):
o Desburocratitzant les tasques del centre i donant més temps a les de
caire pedagògic.
o Cercant mesures d’estabilitat, necessària per tal de dur a terme els
projectes amb condicions de continuïtat.
o Procurant que els processos d’avaluació valguin per a tot el sistema i
tinguin un caràcter formatiu per tal d’afavorir l’èxit de l’alumnat, no per
discriminarlo. Analitzant seriosament els resultats de les avaluacions
internes i externes de centre i cercant individualment i col·lectiva els
elements de millora del centre.
o Conscienciant l’Administració de la necessitat de donar suport als
projectes de centre dotant-los dels recursos necessaris i fent costat als
processos de renovació i d’innovació que es porten a terme en el marc
del centre o entre diferents centres.
Compartint el deure de construir una societat més justa, culta, solidària,
competent i feliç:

•

o Analitzant quines necessitats educatives té la societat, en quin context
ens trobem i cap a on volem anar, i reflexionant-hi i debatent-ho.
o Col·laborant amb l’educació dels infants i joves, tot afavorint el
creixement individual i social de tothom, amb el compromís de
compensar mancances socials i no renunciar a l’educació de tots i
cadascun dels nostres alumnes.
Essent conscients i conscienciant que cal un compromís social per a
l’educació:
o Construint aquest compromís a partir de la participació de tota la
ciutadania (escola, família, Administració, mitjans de comunicació...)
perquè la tasca d’educar, de construir una societat més justa, solidària i
habitable correspon a tots els ciutadans i ciutadanes
o Definint conjuntament conceptes clau com: educació, ensenyament,
escola, èxit educatiu..., i a partir dels acords i compromisos presos,
actuar amb coherència.

