COLBACAT
COL·LEGI DE DOCTORS I LLICENCIATS EN BELLES ARTS I PROFESSORS DE DIBUIX DE CATALUNYA

Barcelona, 2-3-2022
Benvolguts /benvolgudes
COLBACAT, és el col·legi professional de les Belles Arts i dels Professors de Dibuix i hem examinat amb
atenció la proposta de currículum educatiu que ha elaborat el Departament d’Educació de la Generalitat
per tal de desenvolupar la nova llei d’Educació, la LOMLOE a Catalunya. Hem aportat les nostres
al·legacions a la D.G de Currículum, per tal que siguin assumides pel Departament.
Molt especialment reclamem que siguin descrits amb major precisió els SABERS i els continguts
competencials, atès que l’actual redactat genera indefinició i en conseqüència una dilució dels continguts
com a eines pròpies de la matèria d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual, en perjudici de la capacitat
operativa de docents i dels alumnes.
Compartim plenament la filosofia que inspira la proposta, i per tant aplaudim l’evolució cap a un treball
interdisciplinari i transdisciplinari, amb projectes globalitzadors, que atorguin als alumnes capacitats i
estratègies per a gestionar les competències adquirides, però precisament per aconseguir això cal tenir
molt clars els àmbits competencials i dels Sabers que es desitja promoure, i en conseqüència, la definició
explícita dels mateixos i molt especialment les hores de treball necessàries per tal de implementar-los.
Hores lectives que per la pròpia naturalesa de la matèria requereix disposar d’un temps i espais que
actualment ja són prou limitats i no es poden reduir més. Per això reclamem també el manteniment de la
presència horària actual a tota l’ESO.
Tenim el convenciment que l’ESO és un període substancial atès que ha de proporcionar eines mentals i
procedimentals a uns alumnes adolescents i molt crítics, que amb tota probabilitat només gaudiran
d’aquest àmbit cultural i artístic, en aquest període vital. Incentivar la imaginació, la creativitat, i assolir
educativament l’àmbit artístic els hi proporcionarà un bagatge personal per afrontar els desafiament
personals, socials, intel·lectuals i professionals amb millors garanties.
És per aquest motiu que demanem la vostra adhesió a les nostres reclamacions al Departament
d’Educació de la Generalitat. Podeu enviar-nos un breu missatge d’adhesió a les demandes implícites que
hem fet, resumides en el comunicat adjunt, per correu a colbacat@colbacat.cat Entre tots i totes hem
d’aconseguir una millor educació.
Salutacions cordials
Guiomar Amell Amell
Degana de COLBACAT
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