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El Departament d’Educació va 
encarregar el passat mes de maig un 
estudi al Centre d’Estudis d’Opinió 
(CEO) de la Generalitat, per tal de 
conèixer l’opinió dels docents davant 
els canvis plantejats. Els resultats de 
l’estudi no s’han fet públics, però 
algun mitjà de comunicació se n’ha 
fet ressò: RAC 1, El Periódico, El País, 
entre d’altres. 

Què diu el resultat de l’estudi
1 Set de cada deu professors/es 

estan en contra de la nova Llei 
d’Educació. 

2 Vuit de cada deu consideren que 
la LEC no ajudarà a resoldre els 
problemes de l’educació.

3 Només un de cada deu professors/
es creu que la LEC servirà d’alguna 
cosa.

4 Gairebé la meitat del professorat considera que la 
tasca del Departament d’Educació és dolenta o molt 
dolenta. Només la veuen amb bons ulls un 16%.

5 A l’hora d’explicar els motius d’aquest ampli rebuig, 
els mestres coincideixen a assenyalar un perill en 
la LEC: creuen que la Llei busca privatitzar l’escola 
pública, que els centres s’acabin gestionant com 
si fossin empreses, i diuen que s’hi afavoreix la 
concertada. 

6 Els mestres es queixen que no se’ls escolta, que no 
se’ls valora, i que les seves demandes cauen en sac 
foradat. 

7 Sis de cada deu estan en contra de la sisena hora i dels 
canvis en el calendari escolar.

8 El que veuen pitjor és que s’hagi obert la porta a fer 
hores extres voluntàriament. El 84 % del professorat ho 
rebutja.

9 Malgrat això el 86% dels docents diuen que estan molt 
o bastant satisfets amb la seva feina.

10 Al  contrari, el 74% es queixa de l’escàs reconeixement 
que la societat concedeix a la seva tasca.

(Són dades de l’estudi  que es va fer al maig amb un 
miler de professors entrevistats tant de primària com de 
secundària, i al qual ha tingut accés RAC 1) 

La resposta del conseller
La Conselleria no ha comentat els resultats de 

l’estudi ni els ha fet públics, cosa que 
USTEC·STEs considera del tot incorrecte. 
En una entrevista a RAC 1 el Sr. Ernest 
Maragall va dir, entre altres coses:

1 “(Les dades de l’enquesta sobre la 
LEC) confirmen el que estava en l’ambient 
en aquells moments. Eren moments de 
màxima tensió i mobilització.”
2 “Aquesta Llei s’ha de guanyar el pa en el 
dia a dia i en el contacte real amb els centres 
[...] i ha d’acabar convencent la immensa 
majoria.”
3 “Algunes de les motivacions per estar en 
contra [de la LEC] estan tan allunyades de 
la realitat que aquesta s’acabarà imposant.”
4 “Tenim un contrast: quan fèiem 
l’enquesta, hi havia, per part del CEO, la 
inclusió de preguntes en relació [...] a la Llei 
entre el conjunt de la població, i [...] hi ha 
una àmplia majoria favorable.”

A partir de tot això...
USTEC·STEs denuncia l’actitud del conseller Ernest 

Maragall davant els resultats de l’enquesta i exigeix la 
publicació sencera de l’estudi i els seus resultats. 

USTEC·STEs creu que les declaracions del Sr. 
Maragall mostren una evident manca de respecte als 
professionals de l’educació, ja que en minimitza i en 
menysté les opinions.

El Conseller intenta, de nou, enfrontar la població 
amb el professorat, basant-se en unes dades que ni 
tan sols ha fet públiques. USTEC·STEs  creu que el Sr. 
Maragall confon les opinions de la “seva premsa” amb 
les opinions reals de la població.

USTEC·STEs, tal com ha estat denunciant des de 
fa molt de temps, creu que un conseller que no té en 
compte les demandes del professorat ni les veritables 
necessitats que hi ha en els centres educatius, no hauria 
de continuar.

L’educació és una eina molt delicada i cal tractar-la 
bé, cosa que no fa aquest conseller en redactar lleis i 
normatives sense el consens necessari i que, a més, no 
resolen els problemes més importants que tenim en el 
nostre sistema educatiu.

USTEC·STEs insisteix que una llei que té en contra la 
majoria dels professionals que l’han d’aplicar és un greu 
error.  El conseller hauria de retirar-la i redreçar la seva 
política educativa, tal com li demana el professorat. Si 
no ho fa, hauria de dimitir.
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