
El Projecte de Llei que s’està a punt d’aprovar no és 
res més que la legalització i l’ampliació de la política 
educativa d’afavoriment de l’escola privada-concertada 

i religiosa, que durant 23 anys ha aplicat sistemàticament 
CiU.

És molt decebedor que un govern on conflueixen els 
principals partits que s’anomenen d’esquerres estigui tirant 
endavant una llei com aquesta que augmenta enormement 
les dificultats per desenvolupar una educació pública de 
qualitat.

En aquest sentit, lamentem profundament que un govern 
que s’anomena d’esquerres hagi buscat gairebé amb 
desesperació el suport d’un partit de dretes per consensuar 
una nova Llei d’Educació, en lloc de buscar acords amb els 
sectors representatius de la comunitat educativa i amb els 
sectors progressistes que defensen una escola pública de 
qualitat que faci possible la igualtat d’oportunitats per a 
aquells sectors més desafavorits.

La generalització dels concerts sense cap límit, l’ampliació 
dels concerts a l’etapa del 0-3, el batxillerat i la formació 
professional, l’ampliació de les subvencions als centres 
concertats, la permissivitat en la segregació per sexes, són 
tota una sèrie de mesures que trenquen amb una llarga 
història d’escola pública, laica, catalana, coeducativa i de 
qualitat i que comporta l’ampliació de la gestió privada 

dels diners públics, en un tema tan important i tan delicat 
com és l’educació.

En moments de crisi econòmica com l’actual, en què s’estan 
retallant els pressupostos per als centres públics, que no 
estan dotant amb el professorat necessari, on s’estan tancant 
grups i s’hi està eliminant el batxillerat nocturn, plantejar-
se desviar encara més diners als centres privats concertats 
és un atemptat contra la integració social que provocarà la 
consolidació i l’augment de la fractura social a l’educació.
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USTEC·STEs vol manifestar  el 
seu absolut rebuig al projecte 
de LEC consensuat entre PSC, 
CiU i ERC, pel que suposa de 
consolidació i ampliació dels 
privilegis de les patronals dels 
centres privats concertats i el 
desmantellament de l’educació 
pública

RIP per a l’educació pública



El Departament d’Educació ja ha fet una proposta en la 
qual es concreta la descongelació de les hores extres per al 
professorat de l’educació pública.

Amb aquestes mesures:

• El Departament pretén fer pagar la crisi 
a l’ensenyament públic (no hi ha cap 
mesura adreçada als centres privats-
concertats).

• Aprofitant la crisi s’introdueixen mesures 
de congelació i disminució de plantilles 
que es mantindran més enllà d’aquest 
període de “penúria” (no es parla de 
mesures transitòries o provisionals).

• En lloc de proposar mesures per 
augmentar la qualitat de l’educació 
pública, el Departament només fa 
propostes que empitjoren les condicions 
laborals del professorat i atempten contra 
la qualitat de l’educació.

• El Departament diu que no té diners per 
pagar tot el professorat que es necessita 
per al curs proper; però, al mateix temps, 
elabora una llei que preveu un augment 
considerable de diners públics cap als 
centres privats.

• En moments de crisi, el que cal és enfortir la 
xarxa pública i crear llocs de treball. Justament 
el contrari del que està fent aquest conseller 
(tancament de grups als centres públics, 
desaparició del batxillerat nocturn, menys 
llocs de treball per al curs proper, etc.).

Davant de tot això USTEC·STEs fa una crida al professorat, als 
pares i mares i a la societat en general, a mobilitzar-se, un cop 
més, en defensa d’un model d’escola pública i de qualitat per 
a tothom, i convoca a participar activament en la concentració 
unitària de tots els sindicats, que tindrà lloc el proper dimarts, 12 
de maig, a les 19 hores a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.

L’ofensiva del Departament continua

Com s’aplicaran les “hores extres”
lEn els centres que tenen Pla d’autonomia, 

les reduccions per coordinació passen a 
ser hores de classe amb l’alumnat i les 
hores de coordinació passen a ser “hores 
extres” remunerades.

lA tots els centres, les reduccions de 
jornada laboral (1/2 jornada, 1/3 de 
jornada, reducció majors de 55 anys), es 
proposa que no les cobreixin substituts/
es sinó professorat del centre que faci 
“hores extres” remunerades: 27h. lectives 
a primària i 21 h. lectives a secundària. 
Amb el conseqüent augment de les hores 
de permanència: 34 a primària i 27 a 
secundària.


