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Objectius prioritaris i línies estratègiques del sistema
educatiu
1 Objectiu: la transformació i la millora educativa
L'objectiu prioritari del sistema educatiu català és desenvolupar un sistema educatiu
cada vegada més competencial, amb una capacitat d'adaptació als canvis constants,
que situï l'alumnat com a protagonistes actius del seu procés d'aprenentatge i com a
ciutadanes i ciutadans crítics en una societat democràtica.
Línies estratègiques
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Promoure un model de professorat 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 educativa.
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 en
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
eliminar radicalment tot tipus 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, i 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.
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2 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 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)
Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm.
5686, de 5.8.2010)
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