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“FENT FUTUR” 

E + IA + C 
(EMOCIÓ + INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL + CREATIVITAT) 

1. Es fa imprescindible arribar a un pacte social i polític per a l´educació. Un acord 
basat en el diàleg, el consens i que aglutini a tots els agents de l´àmbit educatiu. 

2. L´educació ha de tenir en compte el creixement exponencial del món tecnològic 
per adequar les metodologies emergents a les generacions digitals actuals.   

3. La creativitat i la innovació són fonamentals per a l´escola actual de forma que la 
generació següent estigui formada adequadament per tal de desenvolupar 
professions que encara no existeixen i enfrontar-se a escenaris i problemes que en 
aquest moment no podem preveure. Per això, la figura del professor sempre serà 
decisiva i la seva feina cada vegada més necessària.   

4. La complementarietat de les xarxes pública, privada i concertada ha estat i és 
beneficiosa pel sistema educatiu. La programació de l´oferta educativa s´ha de fer 
respectant la demanda social de les famílies en l´elecció del centre educatiu en què 
volen portar els seus fills.  

5. La lluita contra el fracàs escolar i l´abandonament educatiu primerenc ha de ser 
un aspecte prioritari. Les tasses actuals i l´atur juvenil que impliquen han d
´analitzar-se en profunditat per determinar les causes i millorar l´eficàcia de les 
polítiques de gestió de cada Administració Educativa.   

6. La direcció dels centres esdevé vital en el procés de canvi constant així com la 
implicació de tot l´equip humà que forma la comunitat educativa. La prioritat és 
formar bones persones però a la vegada competents en un món cada vegada més 
canviant.  

7.  La innovació implica una transversalitat en temes tan diversos com la 
intel·ligència artificial, la nutrició, la creativitat, la gestió d´emocions... Esdevé 
primordial la formació dels que participen en l´educació dels alumnes,  la claredat 
en els projectes que es volen portar a terme i crear una xarxa per compartir bones 
pràctiques educatives. 

8. S´ha d´afrontar amb decisió el fenomen de l’assetjament escolar de forma que 
tots els centres educatius gaudeixin d´un àmbit de pau i convivència. És important 
seguir avançant en fer més efectiva l´autoritat del professor, així com la 
implementació de programes preventius en els que participin família, escola i 
administració.  

9. Finalment, volem que l´escola sigui més humana, més emocional, més segura, 
amb major implicació en la transmissió de valors i que ho sigui per a tothom perquè 
seguirem apostant  per l´equitat, la igualtat d´oportunitats i l´atenció a la 
diversitat. 


