PRO
OGRAMA
27
7 d’octubre de 2018 de 10 a 18.30 h
Institutt Bisbe Berenguer
c/Aprestadora 49, L’Hospitalet de Llobregat
M
Metro: Santa Eullàlia (L1) · FGC: Ildefons Cerdàà

MATÍ

Amb el III Debaat extraordinarri sobre l’educa
ació pública cattalana. Segrega
ació(ns) en prim
mer lloc volem m
mostrar la realitat polièdrica,
complexa i plural de les segreegacions, i disse
eccionar‐la en eel context escolar. En segon llo
oc, volem assennyalar aquelles eines
polítiques i institucionals quee contribueixen a consolidar‐lees de manera esstructural i que sovint són omeeses del debat sobre la
piciem un debatt obert i transpaarent que no defuig ni els tem
mes clau ni les coontradiccions, i que dona veu
segregació. I, ffinalment, prop
per igual a edu
ucadors, alumnees, famílies i ciu
utadania.
9.30 h

Acollida

10-10.30 h

Xerrada inaugural
i
Políticas neoliberales y seg
gregación en ed
ducación
z, professor titu lar de la Faculta
ad de Educación de la Universiidad de León, especialista
e
i
Enrique Javierr Diez Guitiérrez
investigador en
e educació intercultural, gènere
re i política educ
cativa

10.30-12 h

TAULA 1 /// Experiències vittals i personals de segregaci
s
ó
Roda d’intervenccions de 10 minutts i debat posterioor. Modera Cecilia Bayo
Per què parlem de segregació en singular si els eixxos de discriminac
ció i guetificació són diversos i s’inte
terseccionen? Aqu
uesta taula
tractarà de mosttrar la pluralitat i la
a complexitat de lees segregacions a partir del testimo
oni directe d’alumnnes, professorat i famílies.
Origen i cultura

amofòbia i altre
es discriminaciions d’origen dins
d
l’escola Fa
atiha El Mouali,, tècnica d'acolliida i membre
Racisme, isla
d'Unitat Contra
a el Feixisme i el
e Racisme i de la Taula d'Igua
altat de Granolle
ers
Gènere

El pati de l’es
scola i la discriminació de gè
ènere
Esther Murillo, mare i membre
e de l’AFA i de la Comissió de Gènere de l’esc
cola Montseny
Diversitat funcio
onal

Educar i esco
olaritzar fills am
mb diversitat fu
uncional
Marta Cruz, mare
m
i membre de
d GAMIN i l’Asssemblea Groga
a de Gràcia
Llengua

La immersió lingüística: els
s valors de clas
sse i l’ús del ca
atalà com a ein
na de cohesió ssocial i igualta
at
d’oportunitats. Inicis i situa
ació actual Carm
me Martínez Ru
uzafa, docent de
e l'escola Artur M
Martorell de Ba
adalona
Classe social

Realitats quo
otidianes de les
s desigualtats d
de classe social en el marc escolar
e
Joan Maria Girona, mestre i psicopedagog,
p
m
membre del con
nsell de formació de Rosa Senssat

12.30-14 h

TAULA 2 /// Eines estructura
e
als de seg
gregació
Roda d’intervenccions de 10 minutts i debat posterioor. Modera Margarrita Vila
Les segregacion
ns tenen causes múltiples
m
i complexxes: culturals, insttitucionals, econòm
miques, socials…
… Aquesta taula tra
actarà
d’assenyalar aquelles causes i ein
nes estructurals dde segregació que
e venen determina
ades directament pper la política edu
ucativa i les
institucions. Une
es eines, com els concerts educatiuus, la lliure elecció
ó de centre o les re
etallades, que sovvint desapareixen del debat oficial a
l’hora d’entomarr la lluita contra la segregació.
Concerts

Els concerts a les escoles privades
p
Esthe r del Alcázar, professora
Lliure elecció de
e centre

Granollers. La lliure elecció
ó de centre i alttres instruments segregadors
s aplicats a la realitat d’un municipi
m
ez Mejías, mestrre jubilat i memb
bre del Casal del Mestre de Grranollers
Josep Sánche
Finançament

Les retallades
s i els copagam
ments Belén Ta
ascón, membre de FAPAC i de l’Assemblea G
Groga de Gràcia
Línia pedagògicca i autonomia de centre

Per què l’auto
onomia de cen
ntre i el projecte
e educatiu inde
ependent pode
en ser font de ssegregació?
Rosa Cañadelll, professora jubilada i membre
e del Seminari Ítaca
Í
d’Educació
ó Crítica
Llengua

TARDA

mica sociolingü
üística actual d e l’ús del catallà com a llengu
ua vehicular
Una panoràm
Paulalba Rodrriguez Fajardo, membre del Co
ol·lectiu Pere Qu
uart

15.30-17h

TAULA 3 /// Pacte contra la s
segregaciió?
Roda d’intervenccions de 15 minutts i debat posterioor. Modera Carles Ferrer
El Pacte contra
a la segregació és
s el projecte oficiaal més important dels
d
darrers anys de lluita contra la segregació. Cond
duit pel Síndic de
Greuges, sembla haver posat fina
alment en l’agendda política i mediàtica una qüestió que
q fa anys que ess reclama des dells moviments
socials. Tanmateix el projecte té els
e seus clarobscuurs. Ni la supressiió dels concerts educatius ni l’eliminnació de la lliure elecció
e
de centre
es troben entre les
l seves proposttes de lluita contraa la segregació. Per
P què? Quines propostes fa el paccte? Són necessàries? Suficients?

Aspectes pos
sitius del pacte
e Teresa Espera
abé, mestra de l'Escola Elisend
da de Montcadaa a Nou Barris
Una visió críttica del pacte Lidón
L
Gasull, jurrista experta en educació

17-18.30 h

DEBAT //// Recull de
d proposttes i debat final
Durant la jornad
da anirem recollint aquelles propostees de lluita contra
a les segregacions
s que es vagin esm
mentant. La recap
pitulació
d’aquestes prop
postes servirà com
m a fil conductor deel debat final amb
b la intenció de treure’n conclusionss propositives fruit de la reflexió
col·lectiva.

deb
bateducaciopub
blica.net ∙ Mail:: debateducacio
opublica@gma il.com ∙ Twitterr: @debateduca
acio ∙ Facebookk: @debateduca
aciopublica

PRES
SENTA
ACIÓ
III Deb
bat extrraordin
nari sob
bre l’ed
ducació públlica cattalana.
Segrregació
ó(ns)
La segregació escolar és damunt
d
la tau
ula. Fins i tot podríem afirrmar que en l’agenda pollítica i medià
àtica s’ha possat
de moda. Les a
advertènciess i denúncies
s de les asse
emblees grog
gues i els mo
oviments soccials, les realitats
ass
senyalades p
per docents, ampes i sindicats, les an
nàlisis i estudis realitzats
s per diferentts entitats i in
nstitucions co
om
di de Save The
els
s informes de
el Síndic de Greuges
G
o el darrer estud
T Children, situen Cataalunya a l’ava
antguarda de
e la
seg
gregació a E
Europa. Són moltes les ad
dvertències i evidències llançades de
es de fa anyss i des de differents àmbitts
que denuncien
n la segregacció escolar i és
é ara que, g
gràcies a la iniciativa del Síndic de Grreuges, finalment s’ha
començat a tre
eballar en un Pacte contra
ra la segrega
ació escolar. Però què és exactamentt la segregac
ció escolar? Hi
ha diferents tip
pus de segreg
gació al nosttre sistema e
educatiu? Qu
uines són les
s seves causses profundes i
esttructurals? E
El projecte de
e Pacte contrra la segrega
ació escolar les aborda re
ealment?
De
esprés de l’èxxit de la prim
mera i segona
a edicions en
n què prop de 400 person
nes van debaatre de mane
era oberta i
transparent sob
bre l’educaciió pública, ell proper diss
sabte 27 d’octubre conv
voquem el III Debat extra
aordinari
so
obre l’educac
ció pública catalana. Se
egregació(n
ns) per debattre conjuntam
ment sobre l’’educació pú
ública catalan
na i
les
s segregacions escolars des
d d’una mirada política
a, social i ped
dagògica, po
osant el focuss de manera
a oberta i críttica
en aquelles qüestions que considerem centrals en lla defensa de l’educació pública i en aquells acto
ors—
administració, d
docents i la resta
r
de proffessionals de
e l'educació, famílies, esttudiants, inveestigadors, empreses—
e
que d’una man
nera o altra hi
h participen. Dirigida a ed
ducadors, fam
mílies, estud
diants i ciutaddania en gen
neral, aquestta
terrcera edició d
del debat exttraordinari prretén:
·
·

·

·

·

Mostrar la
a realitat polièdrica, com
mplexa i plu ral de les se
egregacions
s: disseccionnar-les en el context esco
olar
des d’un pu
unt de vista vivencial
v
i al mateix temp
ps aportar-ne
e dades i esttadístiques.
Assenyala
ar aquelles eines
e
polítiq
ques i institu
ucionals que contribueixen a conssolidar les segregacions
s
de manera
a estructura
al: posar a so
obre de la tau
ula els conce
erts educatiu
us, la lliure el ecció de cen
ntre, les
retallades, els copagam
ments... per analitzar
a
la sseva influènc
cia en les disc
criminacionss i els guetos
s escolars.
Analitzar e
els darrers decrets
d
del Departamen
nt d’Enseny
yament i altrres projectess o mesures
s que afecte
en
la segrega
ació escolarr: ¿El decret de menjado r, el decret d’inclusió,
d
el decret
d
de dirreccions, els pressuposto
os
per a la pública i els de
e la concertad
da, el Pacte contra la seg
gregació esc
colar, etc. buusquen de de
ebò que
n les segregacions?
s’erradiquin
Reflexiona
ar sobre els
s sentits i va
alors de l’ed ucació pública en term
mes de segreegació: analitzar la funció
ó
de l’educacció pública com a eina d’igualtat socia
nitats en el context de priivatització i desplegamen
d
nt
al i d’oportun
del program
ma mercantilitzador neoliberal. Ha de
eixat l’escola
a pública de ser
s una eina d’igualtat d’o
oportunitats?
?
Ha deixat d
de ser un espai que prom
mogui la dive
ersitat i la con
nvivència culltural, de classse, de gène
ere o de
capacitats?
?
Propiciar u
un debat ob
bert i transparent que no
o defugi ni els temes clau
u ni les contrradiccions, i que doni veu
ua
educadors, alumnes, fa
amílies i ciuta
adania per ig
gual.

er tot això con
nvoquem a docents
d
i la resta
r
de profe
fessionals de
e l'educació, famílies, estu
tudiants i ciuttadania en
Pe
general el prop
per dissabte 27 d’octubre de 2018 d
de 10 a 18.30 h per deba
atre plegats a l’Institut Bisbe
B
Be
erenguer (c/ de l'Apresta
adora 49, L'Hospitalet de Llobregat, Metro:
M
Santa Eulàlia (L1), FGC: Ildefo
ons Cerdà).
Co
onvocants de
e la tercera edició
e
ja conffirmats: Asse
emblea Groga de Gràcia, Assemblea Groga de Nou Barris,
Bre
essol Indigna
ades, CCOO
O Educació, CGT
C
Ensenyyament, Col·llectiu Pere Quart,
Q
Coordiinadora Amp
pa Nou Barriss,
Em
mbat, FAPAC
C, Fundació Ferrer
F
i Guàrrdia, Rella Asssociació de
e Mestres i Professorat Juubilats, Seminari Ítaca
d’E
Educació Críítica (SIEC), UGT Educac
ció, USTEC--STEs (IAC), Xarxa d’Esc
coles Insubm
mises (XEI), Xarxa
X
Groga
a de
L’H
Hospitalet.
Ba
arcelona, octu
ubre de 2018
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