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Preàmbul 

 
1. Nosaltres, ministres, caps i membres de delegacions, caps d’organismes i funcionariat 
d’organitzacions multilaterals i bilaterals i representants de la societat civil, de la professió 
docent, de joves i del sector privat, ens hem reunit el maig de 2015 per invitació de la directora 
general de la UNESCO a Incheon (República de Corea) amb motiu del Fòrum Mundial sobre 
l’Educació 2015. Donam les gràcies al Govern i al poble de la República de Corea per haver 
acollit aquest esdeveniment tan important, així com a UNICEF, al Banc Mundial, a l’UNFPA, al 
PNUD, a l’ONU Dones i a l’ACNUR, coorganitzadors d’aquesta reunió, per les seves 
contribucions. Expressam el nostre agraïment més sincer a la UNESCO per haver posat en 
marxa i liderat la convocatòria d’aquest esdeveniment que marca una fita per a l’Educació 
2030.  
 
2. En aquesta ocasió històrica, reafirmam la visió del moviment mundial a favor de l’Educació 
per a Tothom, que es va posar en marxa a Jomtien el 1990 i es va reiterar a Dakar el 2000, el 
compromís més important en matèria d’educació en les darreres dècades, que contribueix a 
impulsar progressos significatius en l’àmbit de l’educació. Reafirmam també la visió i la 
voluntat política reflectides en nombrosos tractats de drets humans internacionals i regionals 
en els quals s’estableix el dret a l’educació i la seva interrelació amb altres drets humans. 
Reconeixem els esforços fets, encara que observam amb gran preocupació, que encara som 
lluny d’haver assolit l’educació per a tothom.  
 
3. Recordam l’Acord de Masqat, elaborat mitjançant consultes àmplies i aprovat en la Reunió 
Mundial sobre l’Educació per a Tothom (EPT) de 2014, que va servir de fonament per a les fites 
d’educació proposades pel Grup de Treball Obert sobre els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS). Recordam també els resultats de les conferències ministerials regionals 
sobre l’educació després de 2015, i prenem nota de les conclusions de l’Informe de Seguiment 
de l’EPT al Món 2015 i dels Informes de Síntesis Regionals sobre l’EPT. Reconeixem la 
contribució important de la Iniciativa Mundial «L’educació abans que res», així com la funció 
dels governs i de les organitzacions regionals, intergovernamentals i no governamentals per 
impulsar el compromís polític a favor de l’educació.  
 
4. Una vegada fet balanç dels progressos assolits en la consecució de les fites de l’EPT des de 
2000 i dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) relacionats amb l’educació, així 
com de l’experiència adquirida, i una vegada examinats els desafiaments pendents i deliberat 
sobre l’agenda de l’Educació 2030 proposada i el Marc d’Acció, així com sobre les prioritats i 
estratègies futures per aconseguir-la, aprovam la present Declaració.  
 
Cap a 2030: una nova visió de l’educació 

 
5. La nostra visió és transformar les vides mitjançant l’educació. Es reconeix així el paper tan  
important que té l’educació com a motor principal del desenvolupament i per aconseguir  
altres ODS proposats. Ens comprometem amb caràcter d’urgència amb una agenda de 
l’educació única i renovada que sigui integral, ambiciosa i exigent, sense deixar ningú enrere. 
Aquesta visió nova es recull plenament en l’ODS 4 proposat «Garantir una educació inclusiva, 

equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a 

tothom» i les metes corresponents. En aquesta visió, transformadora i universal, es té en 
compte el caràcter inconclús de l’agenda de l’EPT i dels ODM relacionats amb l’educació, i 
s’aborden els desafiaments de l’educació en els plans mundial i nacional. La visió s’inspira en 
una concepció humanista de l’educació i del desenvolupament basada en els drets humans i la 
dignitat, la justícia social, la inclusió, la protecció, la diversitat cultural, lingüística i ètnica, i la 
responsabilitat i la rendició de comptes compartits. Reafirmam que l’educació és un bé públic, 



un dret humà fonamental i la base per garantir altres drets. És essencial per a la pau, la 
tolerància, la realització humana i el desenvolupament sostenible. Reconeixem que l’educació 
és clau per aconseguir l’ocupació plena i l’erradicació de la pobresa. Centrarem els nostres 
esforços en l’accés, l’equitat, la inclusió, la qualitat i els resultats de l’aprenentatge, dins un 
enfocament de l’aprenentatge al llarg de tota la vida.  
 
6. Motivats pels assoliments importants que hem aconseguit en l’ampliació de l’accés a 
l’educació en els darrers quinze anys, vetlarem perquè es proporcioni educació primària i 
secundària de qualitat, equitativa, gratuïta i finançada amb fons públics, durant dotze anys, 
dels quals almanco nou seran obligatoris, per la qual cosa s’aconseguiran els resultats 
d’aprenentatge pertinents. Encoratjam també que es faci almanco un any d’ensenyament 
preescolar de qualitat, gratuït i obligatori, i que tots els infants tenguin accés a una educació, 
atenció i desenvolupament de la primera infantesa de qualitat. Ens comprometem també a 
proporcionar oportunitats d’educació i de capacitació significatives per al gran nombre 
d’infants i adolescents no escolaritzats, que necessiten mesures immediates, sostingudes i 
específiques, a fi de vetlar perquè tots els infants assisteixin a l’escola i aprenguin.  
 
7. La inclusió i l’equitat en l’educació i a través d’aquesta són la pedra angular d’una agenda 
de l’educació transformadora i, per tant, ens comprometem a fer front a totes les formes 
d’exclusió i de marginació, a les disparitats i les desigualtats en l’accés, en la participació i en 
els resultats d’aprenentatge. Cap meta educativa no s’hauria de considerar assolida llevat que 
l’hagi aconseguida tothom. Per tant, ens comprometem a fer els canvis necessaris en les 
polítiques d’educació i a centrar els nostres esforços en els més desfavorits, especialment 
aquells amb discapacitat, per vetlar perquè ningú no quedi enrere.  
 
8. Reconeixem la importància de la igualtat de gènere per aconseguir el dret a l’educació per a 
tothom. Per tant, ens comprometem a donar suport a les polítiques, plans i contextos 
d’aprenentatge en què es tinguin en compte les qüestions de gènere, així com a incorporar 
aquestes qüestions en la formació de docents, en els plans i programes d’estudis, i a eliminar 
la discriminació i la violència per motius de gènere a les escoles.  
 
9. Ens comprometem amb una educació de qualitat i amb la millora dels resultats 
d’aprenentatge, per a la qual cosa és necessari enfortir els inputs, els processos i l’avaluació 
dels resultats i els mecanismes per mesurar els progressos. Vetlarem perquè tant el personal 
docent com el personal educador estiguin apoderats, siguin contractats degudament, rebin 
una bona formació, estiguin qualificats professionalment, motivats i avalats dins sistemes que 
disposin de prou recursos, que siguin eficients i que estiguin dirigits de manera eficaç. 
L’educació de qualitat fomenta la creativitat i el coneixement, garanteix l’adquisició de les 
competències bàsiques de lectura, escriptura i càlcul, així com d’aptituds analítiques, de 
solució de problemes i altres habilitats cognitives, interpersonals i socials d’alt nivell. A més, 
l’educació de qualitat propicia el desenvolupament de les competències, els valors i les 
actituds que permeten a la ciutadania tenir vides saludables i plenes, prendre decisions amb 
coneixement de causa i respondre als desafiaments locals i mundials mitjançant l’educació per 
al desenvolupament sostenible (ESD) i l’educació per a la ciutadania mundial (ECM). En relació 
amb això, donam tot el nostre suport a l’aplicació del Programa d’Acció Mundial d’EDS 
presentat en la Conferència Mundial de la UNESCO sobre EDS que va tenir lloc a Aichi-Nagoya 
el 2014. A més, destacam la importància de l’educació i la formació en matèria de drets 
humans per aconseguir l’agenda per al desenvolupament sostenible després de 2015.  
 
10. Ens comprometem a promoure oportunitats d’aprenentatge de qualitat al llarg de la vida 

per a tothom, en tots els contextos i en tots els nivells educatius. Això inclou un major accés en 
condicions d’igualtat a l’ensenyament i a la formació tècnica i professional de qualitat, a 



l’educació superior i a la investigació, a la vegada que es presta l’atenció deguda a la garantia 
de la qualitat. A més, és important que s’ofereixin vies d’aprenentatge flexibles, així com 
també el reconeixement, la validació i l’acreditació dels coneixements, habilitats i 
competències adquirits mitjançant l’educació informal i no formal. Ens comprometem, a més, 
a vetlar perquè el jovent i les persones adultes, especialment les nines i les dones, assoleixin 
nivells d’excel·lència en alfabetització funcional i aritmètica que siguin pertinents i reconeguts i 
adquireixin competències per a la vida, així com que se’ls proporcionin oportunitats de 
formació, educació i capacitació de persones adultes. Ens comprometem també a enfortir la 
ciència, la tecnologia i la innovació. Cal aprofitar les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) per reforçar els sistemes educatius, la difusió de coneixements, l’accés a la 
informació, l’aprenentatge efectiu i de qualitat, i una prestació de serveis més eficaç.  
 
11. A més, observam amb una preocupació greu que, actualment, una gran proporció de la 
població mundial no escolaritzada viu a zones afectades per conflictes i que les crisis, la 
violència i els atacs contra les institucions educatives, els desastres naturals i les pandèmies 
continuen pertorbant l’educació i el desenvolupament al món. Ens comprometem a 
desenvolupar sistemes d’educació més inclusius, que ofereixin respostes millors i que tenguin 
una capacitat més gran d’adaptació per satisfer les necessitats dels infants, del jovent i de les 
persones adultes en aquests contextos, en particular de les persones desplaçades i els 
refugiats. Destacam la necessitat que l’educació es faci en entorns d’aprenentatge segurs, 
comprensius i fiables. Recomanam una gestió adequada de les crisis, des de la resposta 
d’emergència fins a la recuperació i la reconstrucció; respostes nacionals, regionals i mundials 
més ben coordinades i el desenvolupament de capacitats per a la reducció global del risc i la 
mitigació dels efectes, a fi que l’educació es mantengui durant situacions de conflicte, 
d’emergència, de postconflicte i de recuperació primerenca.  
 
Aplicació de la nostra agenda comuna 

 
12. Reafirmam que la responsabilitat fonamental d’aplicar amb èxit aquesta agenda correspon 
als governs. Estam decidits a establir marcs jurídics i polítics que promoguin la rendició de 
comptes i la transparència, així com la direcció participativa i les associacions coordinades en 
tots els àmbits i en tots els sectors, i a defensar el dret de totes les parts interessades a 
participar-hi.  
 
13. Demanam una sòlida col·laboració, cooperació, coordinació i seguiment en els plans 
mundial i regional de l’aplicació de l’agenda de l’educació, sobre la base de la recopilació, 
l’anàlisi de dades i la presentació d’informes als països, en el marc d’entitats, mecanismes i 
estratègies regionals.  
 
14. Reconeixem que l’èxit de l’agenda de l’Educació 2030 exigeix polítiques i plantejaments 
adequats, així com modalitats d’aplicació eficients. És clar també que les aspiracions 
compreses en l’ODS 4 proposat no poden fer-se efectives si no van acompanyades d’un 
augment significatiu i ben definit del finançament, en particular en aquells països en què són 
més lluny d’assolir l’educació de qualitat per a tothom en tots els nivells. Estam, per tant, 
decidits a augmentar la despesa pública en educació, d’acord amb el context nacional, i instam 
que es compleixin els objectius de referència internacionals i regionals d’assignar de forma 
eficient a l’educació almanco entre un 4 % i un 6 % del producte interior brut o almanco entre 
un 15 % i un 20 % del total de la despesa pública.  
 
15. Observant la importància de la cooperació per al desenvolupament com a complement de 
la inversió dels governs, apel·lam als països desenvolupats, als donants tradicionals i 
emergents, als països d’ingressos mitjans i als mecanismes de finançament internacionals 



perquè augmentin els fons destinats a l’educació i donin suport a l’aplicació de l’Agenda 
d’acord amb les necessitats i prioritats dels països. Reconeixem que el compliment de tots els 
compromisos relacionats amb l’assistència oficial per al desenvolupament (AOD) és crucial, 
inclosos els compromisos de molts països desenvolupats d’abastar la meta de destinar el 0,7 % 
del seu producte nacional brut (PNB) a AOD per als països en desenvolupament. De 
conformitat amb els compromisos que han assumit, instam els països desenvolupats que 
encara no ho hagin fet a fer més esforços concrets a fi d’assolir la meta de destinar el 0,7 % del 
PNB a AOD per als països en desenvolupament. Així mateix, ens comprometem a incrementar 
el nostre suport als països menys avançats. A més, reconeixem la importància d’aprofitar tots 
els recursos possibles per donar suport al dret a l’educació. Recomanam millorar l’eficàcia de 
l’ajuda mitjançant una millor coordinació i harmonització, i que es doni prioritat al 
finançament i a l’ajuda a subsectors desatesos i a països d’ingressos baixos. Recomanam 
també que s’incrementi de manera significativa el suport a l’educació en situacions de crisis 
humanitàries i prolongades. Acollim amb satisfacció la Cimera d’Oslo sobre Educació per al 
Desenvolupament (juliol de 2015) i feim una crida a la Conferència d’Addis Abeba sobre 
Finançament per al Desenvolupament perquè doni suport a l’ODS 4 proposat.  
 
16. Instam els coorganitzadors del Fòrum Mundial sobre l’Educació 2015 i, en particular, a la 
UNESCO, així com a tots els socis, que donin suport, tant de forma individual com col·lectiva, 
als països en l’aplicació de l’agenda de l’Educació 2030, mitjançant assessorament tècnic, 
desenvolupament de les capacitats nacionals i suport financer en funció dels mandats 
respectius i avantatges comparatius, i sobre la base de la complementarietat. Amb aquesta 
finalitat, encomanam a la UNESCO, juntament amb els estats membres, amb els 
coorganitzadors del Fòrum Mundial sobre l’Educació 2015 i amb altres associats que elaborin 
un mecanisme de coordinació mundial adequat. Reconeixem que l’Aliança Mundial per a 
l’Educació és una plataforma de finançament de múltiples interessats a favor de l’educació per 
donar suport a l’aplicació de l’agenda d’acord amb les necessitats i prioritats dels països, per la 
qual cosa recomanam que sigui part d’aquest futur mecanisme de coordinació mundial.  
 
17. Encomanam també a la UNESCO, en qualitat d’organisme de les Nacions Unides 
especialitzat en educació, que continuï la funció que se li ha assignat de liderar i coordinar 
l’agenda de l’Educació 2030, en particular mitjançant: tasques de promoció per mantenir el 
compromís polític; la facilitació del diàleg sobre polítiques, l’intercanvi de coneixements i 
l’establiment de normes; el seguiment dels avenços obtinguts en la consecució de les metes 
d’educació; la captació de la participació de les parts interessades en els plans mundial, 
regional i nacional per guiar l’aplicació de l’Agenda, i la funció de coordinació de l’educació 
dins l’estructura general de coordinació dels ODS.  
 
18. Decidim desenvolupar sistemes nacionals de seguiment i d’avaluació integrals a fi de 
produir dades sòlides per formular polítiques i gestionar sistemes educatius, així com per 
vetlar per la rendició de comptes. Sol·licitam, a més, als coorganitzadors i als associats del 
Fòrum Mundial sobre l’Educació 2015 que donin suport al desenvolupament de capacitats de 
recopilació i d’anàlisi de dades, i a la presentació d’informes en el pla nacional. Els països 
s’haurien d’esforçar per millorar la qualitat, els nivells de desagregació i la presentació 
oportuna d’informes a l’Institut d’Estadística de la UNESCO. Sol·licitam també que es 
mantengui l’Informe de Seguiment de l’Educació per a Tothom al Món com a Informe 
Independent de Seguiment de l’Educació al Món, implantat a la UNESCO i publicat per 
l’organització, com a mecanisme de seguiment i presentació d’informes sobre l’ODS 4 proposat 
i sobre l’educació en els altres ODS proposats, dins el mecanisme que s’ha d’establir per vigilar 
i examinar l’aplicació dels ODS proposats.  
 



19. Hem debatut i acordat els elements essencials del Marc d’Acció de l’Educació 2030. Tenint 
en compte la cimera de les Nacions Unides en què s’aprovarà l’agenda per al 
desenvolupament després de 2015 (Nova York, setembre de 2015) i els resultats de la tercera 
Conferència Internacional sobre el Finançament per al Desenvolupament (Addis Abeba, juliol 
de 2015), es presentarà una versió definitiva perquè s’aprovi, que es farà pública en una 
reunió especial d’alt nivell organitzada de forma paral·lela a la 38a reunió de la Conferència 
General de la UNESCO el novembre de 2015. Estam plenament compromesos amb aquesta 
aplicació, després d’aprovar-se, per inspirar i guiar els països i els associats a garantir que la 
nostra agenda es compleixi.  
 
20. Aprofitant el llegat de Jomtien i Dakar, aquesta Declaració d’Incheon constitueix un 
compromís històric per part de tots nosaltres per transformar vides mitjançant una visió nova 
de l’educació, amb mesures valentes i innovadores, a fi d’assolir la nostra meta ambiciosa per 
a 2030.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


