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1 Nosaltres hem defensat sempre la xarxa pública i creiem
que els concerts a centres privats haurien d'anar dismi-
nuint, sobretot en aquells centres que són d'elit, que
cobren quotes i seleccionen l'alumnat. Defensar "El
Servei públic educatiu" tal com fan els convocants del
dia 30, implica posar en el mateix pla els centres públics
i els privats-concertats i, alhora, acceptar el traspàs de
diners públics cap a les patronals privades i convertir la
xarxa pública en subsidiària.

2 Nosaltres no vàrem signar el Pacte Nacional per a l'edu-
cació, entre moltes altres qüestions, per la introducció
d'aquest Servei Públic Educatiu i per la implantació de
la sisena hora que aquest comportava. No podem, ara,
donar suport a la defensa d'aquest Pacte; ja que, en defi-
nitiva, també és defensar la LEC, que no és res més que
una interpretació del Pacte.

3 Els convocants defensen la gratuïtat de tots els centres
subvencionats amb fons públics, la qual cosa significa,
ara mateix, fer prioritari el finançament de la sisena
hora als centres privats amb diners públics, sense que la
Llei ofereixi, a canvi, cap garantia que aquests centres
compleixin amb les seves obligacions pel que fa a l'es-

colarització de tot tipus d'alumnat. Portem ja 3 anys de
Pacte Nacional per a l'Educació i de Servei Públic
Educatiu i el 85% de l'alumnat de NNEE i de condi-
cions socioeconòmiques desfavorides continua matri-
culant-se a la pública. Per tant res no ha canviat. D'altra
banda, aquest transvasament de diners públics anirà,
inevitablement, en detriment del finançament dels cen-
tres públics.

4 Algunes de les organitzacions convocants, com la direc-
ció de la FAPAC, FAPAES i MRP, donen suport a molts
aspectes de la Llei que el professorat ha rebutjat àmplia-
ment, tant el 14 F com el 13 N, entre els quals destaca la
defensa que aquestes organitzacions fan del model que
s'hi proposa de gestió dels centres públics, del model
d'autonomia i autofinançament i del model de carrera
docent i d'avaluació punitiva.

5 USTEC·STEs fa una crida a CCOO i UGT a reflexionar
junts amb la resta d'organitzacions sindicals sobre tots
aquests aspectes i a consensuar una plataforma unitària
sobre la Llei que ens permeti de tornar a convocar con-
juntament noves mobilitzacions per aturar-ne l'aprova-
ció.

USTEC·STEs no convoca 
a la concentració 
del dia 30 de novembre


