
Contra la mentida i l’adoctrinament, l’escola forma ciutadans lliures 
 
Nosaltres, professionals de l'educació, volem denunciar amb rotunditat la mentida          
sistemàtica que s'està proclamant contra el nostre sistema educatiu, a la que ara s'hi han               
sumat els ministres d’Exteriors i d'Educació espanyols afirmant que a escoles catalanes            
s'adoctrina ideològicament i no s'hi ensenya el castellà, afegint-se així a acusacions            
d'actuals i antics ministres de l'executiu espanyol segons les quals a les nostres escoles              
s'adoctrina els infants perquè tinguin una ideologia política determinada. Aquestes          
afirmacions inclouen desqualificacions directes com ara que les escoles catalanes estan           
"controladas por rufianes".  
 
El record de l'adoctrinament a les escoles és prou viu a la nostra societat, donat que la                 
dictadura franquista el va practicar amb molta intensitat durant quaranta llargs anys. Un             
adoctrinament que es contraposava amb la tradició de renovació pedagògica catalana del            
primer terç de segle XX, liderada per una generació de mestres compromesos amb la              
llibertat de pensament i els valors de convivència en pau, molts dels quals van ser purgats                
per la dictadura, i que una nova generació va aconseguir reviure en resistència al              
franquisme. 
 
La llarga tradició de renovació pedagògica que ha mantingut viu el treball de millora              
educativa a Catalunya ha estat sempre intrínsicament lligada als valors del pluralisme, de             
la llibertat, de la ciutadania responsable, del pensament crític i de la convivència en pau.               
Cal dir, doncs, que les acusacions sobre adoctrinament són un insult a la professionalitat              
de desenes de milers de docents compromesos amb aquests valors, com ja ha denunciat              
la Junta central de directors de centres educatius. Però també són alguna cosa més. 
 
Aquestes acusacions falses i infundades volen justificar una involució del sistema educatiu            
per tornar a la pràctica obsoleta d'un currículum prescriptiu centralitzat i detallat en els              
continguts dels llibres de text que, des d'una lògica en què el docent sigui un simple                
transmissor, permeti al govern de torn incidir ideològicament en la formació dels infants,             
com apuntava aquell ministre que volia "españolizar" els alumnes.  
 
Denunciem, doncs, la mentida grollera, ofensiva i mal intencionada contra l'escola, però            
també denunciem la seva intenció: involucionar el sistema educatiu, fer marxa enrere en             
els avenços de la comunitat educativa catalana d'adoptar --com Finlàndia o Singapur-- un             
currículum competencial genèric, i transformar l'escola en una simple corretja de           
transmissió de postulats ideològics.  
 
La nostra societat ha de saber que aquesta involució que les falses acusacions volen              
justificar amenaça la cultura democràtica pluralista dels nostres joves, que ha de sustentar             
la convivència en llibertat; i amenaça també la capacitat individual i col·lectiva de fer front               
als reptes globals i a les transformacions socials de la quarta revolució industrial, que              
determinaran el nostre futur. 
 
És per això que reafirmem que la finalitat de l'escola és la formació integral de persones                
lliures que pensin per elles mateixes, responsables i reflexives, amb capacitat de conviure             
en la diversitat, de resoldre problemes i de transformar el món on viuran, i reiterem el                
nostre compromís per seguir-ho fent possible.  
 
Formulari per recolzar el manifest: http://bit.ly/manifestescolesformulari 

http://bit.ly/manifestescolesformulari


 
 
Centres que promouen el manifest i centres que s'hi adhereixen: 
 

Col·legi Joan Roig 
Escola Agrupació Sant Jordi 
Escola Alfred Mata 
Escola Antoni Doltra 
Escola Barcanova 
Escola Barnola 
Escola Benviure 
Escola Cooperativa El Puig 
Escola Doctor Arruga 
Escola Dr. Masmitjà 
Escola El Roure Gros 
Escola Encants 
Escola Francesc Macià d'Òrrius 
Escola Frigolet 
Escola Fructuós Gelabert 
Escola Ginebró 
Escola Guinardó 
Escola Ítaca de Manresa 
Escola Joviat 
Escola La Immaculada 
Escola La Llacuna del Poble Nou 
Escola La Maquinista 
Escola La Sínia 
Escola L'Era de Dalt 
Escola L'Horitzó 
Escola Mercè Rodoreda 
Escola Mossen Jacint Verdaguer 
Escola Paidos 
Escola Pepa Colomer 
Escola Ramon Llull 
Escola Rellinars 
Escola Sagrada Família d'El Masnou 
Escola Sant Ignasi de Manresa 
Escola Sant Marc de Cal Bassacs 
Escola Solc 
Escola Tàber 
Escola Tecnos 
Escola Thau Barcelona 
Escola Thau Sant Cugat 
Escola Vall-llobrega 
Escola Vedruna Tona 
Escola Virolai 
Institució Escolar Sant Jordi 
Institut Antoni Pous i Argila 
Institut Escola 3 d'abril 
Institut Escola Antaviana 



Institut Escola Jacint Verdaguer 
Institut Escola Les Vinyes 
Institut La Plana 
Institut Matadepera 
Sins Cardener 
 
Escola Lacustària (claustre) 
Escola Cor de Maria d'Olot  
Vedruna Gràcia  
Escola L'Avet (claustre) 
Escola Barcanova (claustre) 
Escola Sant Llàtzer (claustre) 
Escola Barrufet (claustre) 
Escola Mas Rampinyo (equip de mestres) 
Escola L'Espill (claustre) 
Escola Enric Grau Fontseré 
Escola Sant Jordi (claustre) 
Escola Mont-roig (claustre) 
Escola Enxaneta (claustre) 
Institut Barcelona-Congrés (direcció) 
Institut La Sínia (claustre) 
Escola Ramon Llull (claustre) 
Escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues (claustre) 
Escola Casals-Gràcia  
Escola Les Savines (claustre) 
Escola Ametllers (equip directiu) 
Escola Antoni Brusi (claustre) 
Institut Bernat el ferrer (equip directiu) 
Escola Sagrats Cors de Centelles 
Escola Sant Miquel (claustre) 
Escola La Serreta (claustre i AMPA) 
Escola La Farga (claustre) 
Institut Dosrius (claustre) 
Escola L'Arenal de Llevant (Consell escolar) 
INS Pau Claris (equip directiu) 
INS LLuís de Peguera (direcció) 
Institut Escola La Tordera (equip directiu) 
Centre d’Estudis Prat 
Immaculada Concepció de Barcelona 
Escola Poble-sec (claustre) 
Escola Mil·lenari 
Escola La Vila 
Escola Espai 3  
Escola Ramon Macip-Dolors Granés (equip directiu) 
Escola El Drac (claustre) 
Escola Nova de Maçanet de la Selva (claustre) 
Vedruna Sant Sadurní d'Anoia 
Escola Josep Gras (claustre) 
Escola Pia Sabadell (equip directiu) 
Escola Can Besora (claustre) 
Garbí Pere Vergés de Badalona (equip directiu) 
Escola Pia Sant Antoni (direcció) 



Escola Pia de Moià (claustre) 
Col·legi Sant Josep Carmelites Missioneres Gràcia (claustre) 
ZER El Francolí (claustre) 
Escola L'Oreig (claustre)  
Escola Collaso i Gil 
Escola Les Bases (claustre) 
Escola Vedruna Àngels . 
Escola Gravi, SCCL 
Escola Sant Esteve de Guialbes (claustre) 
Escola Joan Pelegrí (equip directiu) 
Escola Bemen 3 (equip directiu) 
Escola Pia de Salt (equip directiu) 
Escola Collserola (claustre)  
Escola Nova Maçanet de la Selva (claustre) 
Escola Lys 
Escola Vall de Lord (claustre) 
Centre Educatiu Projecte 
Escola GEM 
Institut Escola Costa i Llobera 
Escola Sant Climent (claustre) 
Escola Xalest (claustre) 
Escola del Mar (claustre) 
Escola Nausica (Fundació Els Arcs) 
Escola Nostra Senyora de Lurdes (equip directiu) 
Escola Sant Jordi -ZER Subirats- (claustre) 
Escola Pia Tàrrega (direcció) 
Escola de Bordils 
Institut de Sils (claustre) 
Escola Sant Marc (claustre) 
Escola Cau de la Guineu  
Escola Antoni Brusi (claustre) 
Escola Pompeu Fabra (claustre) 
Escola Les Roques Blaves (claustre) 
Escola de Gironella (equip directiu) 
Institut Joan Oró (equip directiu) 
Escola Teresa Altet (majoria del claustre) 
Escola Nausica (claustre) 
Escola Marinada (equip Directiu) 
Escola d'Hortsavinyà (equip directiu) 
Escola Lavínia (claustre) 
Col·legi Cor de Maria-Sabastida (equip directiu) 
Escola La Maquinista 
Escoles Freta (claustre) 
Escola Pont de la cadena (equip directiu) 
Escola Sant Martí (equip directiu) 
Institut de Cornellà (equip directiu) 
Escola Nostra Llar 
Escola Taquígraf Garriga (claustre) 
Escola Puigventós (equip directiu) 
Escola Renaixeça (equip directiu) 
Escola Sant Nicolau (claustre) 



Escola Orlandai (AFA) 
Vedruna Santa Coloma de Queralt (claustre) 
Escola Els Aigüerols (claustre) 
Escola Pia Luz Casanova 
Escola La Vitxeta 
Escola El Sol i la Lluna (equip directiu) 
Escola Pompeu Fabra (claustre) 
Escola de Bosc de Montjuïc (claustre) 
Col•legi Sant Vicenç  (claustre) 
Escola Alfred Potrony (claustre) 
Escola El Pilar (equip directiu) 
Institut Joaquima Pla i Farreras (claustre) 
 
La llista de centres educatius s'anirà actualitzant a mida que arribin les confirmacions d’adhesió 
 
 

 


