Un país amb actitud educativa
Un bon sistema educatiu és un dels pilars per assegurar el futur d’un país. Les eines i
coneixements que adquireixen els infants els permeten ser joves preparats, ciutadans
crítics, i actors claus per a construir el present i el futur d’una societat. Precisament seran
ells els encarregats de marcar el ritme l’economia, la política, la sanitat, la investigació,
l’esport, ... i tots i cada un dels elements de la vida diària.
A Andorra, podem sentir-nos orgullosos de l’estructura educativa que tenim i que permet
escollir entre tres sistemes educatius públics, gratuïts, i de qualitat. En els darrers anys,
s’han mantingut i ampliat els pressupostos de l’Estat dirigits a aquesta temàtica, un fet que
en temps de crisi és remarcable. A més, el model educatiu s’ha anat reforçant i ampliant
amb mesures decidides, potenciant la Universitat d’Andorra com a referent nacional i
accions concretes com la nova llei d’ajuts a l’estudi que amplia les beques al segon cicle
universitari, la renovació de convenis amb països veïns o fins i tot el desplegament
realment exitós del Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu
Andorrà.
Precisament el Permsea - té com a objectiu d’avançar cap a un sistema educatiu efectiu
eficient per donar resposta a les necessitats de la societat actual i permetre que els
alumnes puguin actuar en tots els àmbits de la vida personal, social i professional. Malgrat
que part de la població es quedi amb l’anècdota de la implementació de la tablet a les
escoles, el projecte és molt més ampli: modifica la forma d’aprendre i ensenyar.
Podem dir que ha estat una de les claus, que poden posicionar a Andorra com un país
capdavanter en l’aplicació de les noves tecnologies a nivell educatiu i que mostra l’interès
en formar persones amb un esperit crític davant de qualsevol situació.
Aquesta reforma conjuntament amb la convivència de tres models educatius de qualitat
permet al sistema educatiu andorrà ser un referent a nivell internacional. En aquest sentit,
és interessant recordar unes declaracions de la directora general de la Unesco, la senyora
Irina Bokova, on feia valer la seva devoció pels tres sistemes educatius, l’ús de les noves
tecnologies i el multilingüisme.
L’exemplaritat del sistema educatiu ha de ser constant a tots els estadis del sistema
educatiu públic. Cal una vocació internacional, una visió global i una actuació adaptada a
les exigències locals. Som conscients que en els primers nivells del sistema educatiu
tenim una excel·lent educació envejable per a molts, però, també, tenim que reformar els
estudis Universitaris per poder enfrontar el futur amb encerts.
En aquest sentit, l’últim estadi del sistema educatiu andorrà, la universitat, ha de donar
resposta a les necessitats del sector empresarial, per poder garantir una incorporació
quasi immediata dels nostres estudiants en la vida laboral. En aquest sentit, el teixit
empresarial, el model educatiu universitari han d’anar donats de la mà per respondre a la
conjuntura laboral d’Andorra.

La satisfacció per la bona marxa del sistema educatiu en cap cas ens fa oblidar la voluntat
de seguir millorant i no podem abaixar els braços. Hem de reforçar el nostre sistema
educatiu tenint en compte la feina feta fins ara. Per aquets motiu es presenten les
diverses propostes de resolució.
Proposta de resolució
Per tal de continuar amb el rumb marcat:
S’ha de seguir apostant per l’educació amb la mateixa línia traçada fins ara i
continuar evitant que el desenvolupament del sistema educatiu andorrà es pugui
veure influenciat per la conjuntura econòmica.
S’ha de continuar potenciant l’aplicació del PERMSEA com un sistema clau en
l’educació dels alumnes i com a referent per Andorra, tot facilitant l’accés al nou
sistema d’estudi lligat a la implantació de les noves tecnologies en l’àmbit escolar
-

Proposar la creació de mecanismes per valorà les necessitats universitàries del
país.
Internacionalitzar l'oferta acadèmica de la universitat oferint assignatures de caire
obligatori en anglès que permetin obrir les portes als nostres estudiants a l’hora que
dota Andorra un actiu acadèmic preparat pel món globalitzat.

