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Resum:
El Marc Unitari de la Comunitat Educativa considera que la participació és un principi fonamental i un dels requisits de l'educació de

qualitat. Participar és, a la vegada, un dret de ciutadania, un principi educatiu i un valor cultural que cal consolidar en l'educació dels

infants i els joves. La participació configura una cultura, una manera de fer les coses, que dóna als ciutadans el dret i l'obligació d'intervenir

en els afers col·lectius, ser informats, consultats i - en els àmbits corresponents ? ser coresponsables de les decisions que es prenen. En

aquest sentit, manifestem que l'educació és participació perquè és part essencial de l'objectiu de conformar una ciutadania democràtica amb

capacitat per fer-se responsable i intervenir activament en els afers col·lectius amb criteris de llibertat i responsabilitat.
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L'educació és un dret al que tothom ha d'accedir. Les administracions han de garantir el compliment
d'aquest dret en un marc d'equitat i respecte als pensaments individuals i col·lectius. Però l'educació
no és un acte individual. La formació, l'adquisició de coneixements, l'assumpció de valors per parts
de les persones es produeix en un context social.
  
El Marc Unitari de la Comunitat Educativa considera que la participació és un principi fonamental i un
dels requisits de l'educació de qualitat. Participar és, a la vegada, un dret de ciutadania, un principi
educatiu i un valor cultural que cal consolidar en l'educació dels infants i els joves. La participació
configura una cultura, una manera de fer les coses, que dóna als ciutadans el dret i l'obligació
d'intervenir en els afers col·lectius, ser informats, consultats i - en els àmbits corresponents ? ser
coresponsables de les decisions que es prenen. En aquest sentit, manifestem que l'educació és
participació perquè és part essencial de l'objectiu de conformar una ciutadania democràtica amb
capacitat per fer-se responsable i intervenir activament en els afers col·lectius amb criteris de llibertat
i responsabilitat.
  
L'alumnat és el protagonista del processos d'aprenentatge; defensem una cultura on l'aprenentatge
és significatiu perquè respon a l'acció, la implicació i la reflexió sobre allò que s'aprèn.
  
La participació és, també, la complicitat, el consens i el treball en comú de famílies, estudiants,
professionals i altres agents educadors, buscant la coherència en les seves actuacions i establint
espais per a la confiança mútua i l'actuació col·lectiva.
  
En l'àmbit del centres educatius, la cultura democràtica ha de presidir el funcionament del centre, la
seva gestió i la seva pràctica educativa. La participació és molt més que formar part dels òrgans de
govern i col·laborar en el seu funcionament. Ha d'impregnar la cultura de les aules, la cultura dels
centres, obrint i fomentant àmbits on l'intercanvi i la interacció entre tots els membres de la comunitat
educativa sigui una constant.
  
El consell escolar és l'espai de confluència formal de la comunitat educativa per prendre les
decisions i marcar els objectius del centre. La participació és requisit imprescindible per a l'exercici
de l'autonomia responsable on la definició col·lectiva del projecte educatiu n'és l'eix vertebrador.
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Reivindiquem que aquesta cultura democràtica impregni profundament la nova llei d'educació de
Catalunya, formulant propostes i establint mesures que estimulin i garanteixin aquest exercici de la
participació de la comunitat educativa en el seu conjunt.
  
Reclamen, també, la creació i el desenvolupament de nous espais de participació que
transcendeixin el centre i on els objectius educatius es puguin compartir amb altres agents
educadors. En el marc més proper, al barri o al poble, al districte o la comarca, al municipi, a la zona
educativa, ... és on es pot donar amb major facilitat aquesta confluència que ha de configurar un
model educatiu, on escoles, instituts, centres d'educació en el lleure, associacions, entitats culturals i
administracions poden configurar projectes educatius territorials que fan creïble una nova cultura
educativa on l'educació és cosa de tothom
  
MARC UNITARI DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
  
Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (FaPaC)
  
Federació d'Ass. de Pares i Mares d'Alumnes d'Ensenyament Secundari de Catalunya (FAPAES)
  
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)
  
CCOO Comissió Obrera Nacional de Catalunya
  
UGT de Catalunya
  
USTEC-STE's
  
Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)
  
Associació d'Estudiants Progressistes (AEP)
  
Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)
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