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USTEC·STEs manifesta la seva gran indignació davant les 
propostes del Sr. Wert. No cal dir que, en uns moments en 
què les retallades a l’ensenyament públic estan dificultant 
enormement la tasca en els centres, afegir-hi noves mesures, 
totalment irracionals, que distorsionin encara més la tasca 
educativa, és d’una greu irresponsabilitat.

El ministre Wert pretén desmantellar el sistema educatiu 
català i la immersió lingüística, en proposar que la llengua 
catalana, en lloc de ser la llengua vehicular d’aprenentatge, 
sigui una assignatura de “quarta categoria” de la qual ni tan 
sols sigui obligatori avaluar l’alumnat.

USTEC·STEs defensa, i ha 
defensat sempre, el model 
d’immersió lingüística que 
durant més de 30 anys ha obtingut 
un èxit total, tant pel que fa a 
l’aprenentatge de la llengua (tant 
catalana com castellana), com 
per ser una eina imprescindible 
per a la igualtat d’oportunitats i 
la inclusió social. Desmantellar 
aquest model implica, doncs, 
no solament un atac a la llengua 
catalana, sinó un atac a la igualtat 
d’oportunitats per a tot l’alumnat.

USTEC·STEs s’afegeix, 
també, al clam en contra 
d’aquesta proposta de llei que 
hi ha en tot el món educatiu, 
tant de Catalunya com de 
la resta de l’Estat, ja que és 
una proposta que augmenta 

la mercantilització i aprofundeix en la privatització de 
l’ensenyament públic, alhora que s’estan retallant, de manera 
desmesurada, els pressupostos de l’educació pública.

USTEC·STEs fa una crida a tota la comunitat educativa 
a participar en totes les mobilitzacions per aturar aquesta 
llei, per aturar les retallades, la privatització de l’educació i, 
evidentment, per la defensa 
del nostre model d’escola 
catalana, al qual no pensem 
renunciar.
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Indignació davant la nova agressió del 
ministre Wert al model d’escola catalana

Dijous, 13 de desembre, a les 18 h.
a Pl. Universitat/ Pelai fins Pl. Sant Jaume

Manifestació
Per la cohesió social: ni LOMCE, ni retallades
En defensa de l’educació pública i la llengua catalana



Per la cohesió social: ni 
LOMCE, ni retallades

En defensa de l’educació 
pública i la llengua catalana

Les entitats que conformen el MUCE –Marc Unitari de la 
Comunitat Educativa- us convoquem a participar activament 
a la jornada de lluita de l’ensenyament, convocada a tot l’Estat, 
pel dia 13 de desembre de 2012, en defensa de l’educació 
pública i contra la LOMCE i les retallades.

A Catalunya, tenim un doble motiu per sortir al 
carrer: un atac sense precedents al nostre model 
educatiu català i a la immersió lingüística, que posa en 
qüestió la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat, 
i d’altra banda, una llei que no fa més que augmentar 
la mercantilització i aprofundir en la privatització de 
l’ensenyament públic, alhora que s’estan retallant, de 
manera desmesurada, els pressupostos de l’educació 
pública.

Per millorar la qualitat educativa no és necessària una 
nova llei. És un pretext partidista en moments de crisi 
per imposar un model educatiu mercantilista, elitista i 
competitiu.

Es perden conquestes educatives en:
•	 Cohesió social
•	 Igualtat d’oportunitats en escolarització 

obligatòria.
•	 Integració escolar.
•	 Coeducació.
•	 Participació democràtica de la comunitat 

educativa en els centres.
•	 Educació per la ciutadania.
No cal dir que, en uns moments en què les retallades 

a l’ensenyament públic estan dificultant enormement la 
tasca en els centres, afegir-hi noves mesures, totalment 

irracionals, que distorsionin encara més la tasca 
educativa, és d’una greu irresponsabilitat.
Rebutgem aquest intent de desmantellar el nostra model 
d’escola catalana que, durant més de 30 anys, ha demostrat 
el seu èxit, tan pel que fa l’aprenentatge de la llengua (tant 
catalana com castellana), com per ser una eina imprescindible 
per a la igualtat d’oportunitats i la inclusió social.
Rebutgem la proposta de llei del ministre Wert (LOMCE) 
pel que representa de privatització i mercantilització de 
l’ensenyament públic i perquè ens retorna a un model 
d’escola segregador i reaccionari.
Rebutgem totes les retallades a l’educació i exigim uns 
pressupostos que facin possible una educació pública i 
de qualitat per a tot l’alumnat i que no haguem de patir 
noves retallades.
Demanem la retirada d’aquest avantprojecte.
Demanem la dimissió del ministre Wert.
Demanem que en els propers pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya es doni prioritat a l’educació pública.

Convoquem al professorat i a tota la comunitat 
educativa el dia 13 de desembre:
•	 A organitzar actes de protesta als centres a migdia 

(cadenes a l’entorn del centre, entre un centre i 
l’altra, xiulets, pancartes, etc.).

•	 A la manifestació que tindrà lloc a les 18h. de la 
tarda, des de Pl. Universitat/cruïlla Pelai fins a la 
plaça Sant Jaume.

Entitats del Marc Unitari de la Comunitat Educativa – 
MUCE - Associació d’Estudiants Progressistes (AEP)- Associació 
de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)- Associació de Mestres 
Rosa Sensat (AMRS)- Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes 
d’Educació Secundària (FAPAES)- Federació d’Associacions 
de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC)- Federació 
d’Ensenyament de CCOO- Federació d’Ensenyament de CGT- 
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya 
(FMRPC)- FETE-UGT- Sindicat d’Estudiants (SE)- Sindicat 
d’Estudiants dels Països Catalans(SEPC)- USTEC·STEs (IAC) .

Compromís i posicionament
Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya, que el president de la 

Generalitat ha convocat per al proper dia 25 de novembre, les entitats que formem 
SOMESCOLA.CAT, reunides en Plenari el proppassat 25 d’octubre, demanem als 
partits polítics que concorren en aquestes eleccions que adquireixin els compromisos 
següents:
•	Renovar el compromís per una escola catalana en llengua i continguts, entroncada en 

la nostra tradició pedagògica i que tingui com a objectiusl’equitat, la igualtat d’oportunitats i la qualitat.
•	 Treballar per aconseguir un major èxit escolar, perquè no fer-ho representa barrar el pas a molts joves i dificultar-

los la incorporació a la societat i al móndel treball.
•	 Impedir que ingerències externes trenquin el model d’escola catalana actual –basat en l’ensenyament amb el català 

com a llengua vehicular i en la utilització de les estratègies del programa d’immersió lingüística en els contextos 
que calgui–, que ha fet possible que, en acabar els estudis obligatoris, l’alumnat de Catalunya sigui bilingüe, ha 
col·laborat a la cohesió interna del nostre país i ha estat reconegut com un èxit per les instàncies internacionals. 

•	 Considerar l’educació una prioritat de país, i així s’ha de veure recollit en els projectes de govern i en els 
pressupostos, apostant per l’educació com una inversió per al futur de la ciutadania i de Catalunya.

•	 Denunciar el retrocés que està patint l’ensenyament en la nostra llengua en els altres territoris de parla catalana 
que actualment són dins de l’Estat espanyol: Illes Balears, País Valencià i Franja de Ponent. Així mateix, 
SOMESCOLA.CAT es compromet a continuar treballant, des de les organitzacions i entitats de la societat civil 
que en formem part, al costat del país i, quan escaigui, del Parlament i del Govern de Catalunya, per mantenir i 
millorar el nostre sistema educatiu, una eina imprescindible per assegurar-nos el futur.

Barcelona, 6 de novembre de 2012


