
No deixa de ser curiós que, en aquests moments de crisi 
econòmica i de conflicte entre les institucions educatives cata-
lanes i espanyoles, la consellera Irene Rigau opti per tan-
car més línies d’ensenyament públic a 
Catalunya; tot contribuint així 
a l’afebliment de la xarxa de 
centres públics en beneficiar, 
una vegada més i de forma 
gens dissimulada, els interessos 
dels centres  privats concertats. 
Ens sembla pervers que la con-
sellera Rigau utilitzi l’argument 
de la caiguda demogràfica per 
forçar aquest tancament de línies 
públiques mentre que en cursos 
anteriors no ha deixat d’acatar de 
forma mesella i submisa les ordres 
d’increment de ràtios dictades pel 
ministre Wert. 

De fet, una veritable aposta per 
l’educació pública seria, precisa-
ment, aprofitar aquesta caiguda de-
mogràfica per disminuir la ràtio, so- bretot en zones 
desafavorides, i permetre així una atenció més individualitzada 
que faciliti l’atenció a la diversitat, element clau per incrementar 
la qualitat educativa.

Des d’USTEC·STEs (IAC) trobem inadmissible que es tan-
qui un sol grup de cap centre públic mentre n’hi hagi un al-
tre de concertat a la mateixa zona. També volem recordar a la 
consellera que els concerts als centres privats neixen l’any 1985 
amb la LODE per tal de complementar la xarxa pública; i la 
Llei deixava ben clar que els centres que obtenien els concerts 
havien de complir una funció social, ser gratuïts, i no descrimi-
nar el seu alumnat.

Des d’USTEC·STEs denunciem la voluntat política del Go-
vern d’enfortir els centres de titularitat privada amb determi-
nades actuacions, com per exemple que alguns serveis territo-
rials, davant la davallada de la natalitat, hagin optat per tancar 
línies de P3 públiques abans de la preinscripció i, en canvi, per-
metin a les escoles concertades esperar al final de tot el procés 
d’inscripció abans de retirar-los el concert si no aconsegueixen 
prou matrícula. 

USTEC·STEs (IAC) defensa que la Conselleria, malgrat el 
que expliquen els delegats territorials de les zones on es tanquen 
línies públiques abans de la preinscripció, pot tancar-ne d’ofici 
a les concertades en aplicació de l’article 30.4 del Decret 56/1993 
sobre concerts educatius o del Decret 75/2007 d’oferta de llocs 
escolars, cap dels dos derogats per la LEC, i que si no ho fa és 
únicament per la voluntat política de no enfrontar-se amb les 
patronals privades i afavorir-les en el procés de matriculació. 
Tancant línies públiques s’orienta les famílies a realitzar la ma-
trícula en centres concertats on, en algunes poblacions o zones, 
és més probable que hi obtinguin plaça, amb l’objectiu de frenar 
la tendència del traspàs d’alumnes de la concertada a la pública 
que s’arrossega des de l’inici de la crisi.

Davant d’aquesta situació, USTEC·STEs va presentar un 
requeriment al Departament d’Ensenyament perquè atu-
rés aquesta discriminació contra l’escola pública en tancar-hi 
línies abans de la preinscripció i, en canvi, no fer-ho d’ofici, 
tal com li ho permet la normativa, a la concertada. Davant el 

silenci i, per tant, la negativa del Departament, que en l’oferta 
inicial de grups per al curs 2014-2015 ha tancat 275 grups 

a l’etapa d’infantil -la immensa majoria de cen-
tres públics, USTEC·STEs ha presentat davant 
del Síndic de Greuges una queixa per aquesta 
tendenciosa vulneració de drets contra l’escola 
pública, amb un tracte desigual que enfonsa 
l’escola pública a canvi d’enfortir la privada. A 
la queixa demanem que l’Administració deixi 
d’aplicar aquest procediment que perjudica 
greument l’ensenyament públic i afavoreix 
els centres concertats.

A més, la majoria de les titularitats de 
centres privats no vol escolaritzar alumnes 
amb necessitats educatives específiques 
(NEE) o de condicions desafavorides, ja 
que s’oposa amb força a assumir aquesta 
responsabilitat. En aquest sentit, la LEC 
és poc clara, però una voluntat decidi-
da de les administracions podria obli-

gar aquests centres a acceptar la matriculació 
d’aquest alumnat. 

Aquest tancament preventiu significa, a més, una pèrdua 
directa de llocs de treball d’empleats i empleades públics (en 
forma de personal interí i substitut) que aniran a l’atur.

Des d’USTEC·STEs volem fer públic, una vegada més, que els 
barracots i les solucions parcials que ha ofert el Departament per 
tal d’absorbir l’increment d’alumnat de secundària són absoluta-
ment criticables i demostren una pèssima planificació per part de 
la Conselleria, davant la qual, tant a primària com a secundària, 
denunciem la inexistència d’un mapa escolar consensuat que si-
gui la base per a la presa de decisions sobre la matriculació.

Des d’USTEC·STEs estem plenament convençuts que en 
aquests moments de crisi la millor inversió és enfortir la xarxa de 
centres de titularitat i gestió públiques, ja que són els únics que 
ens poden garantir la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la qualitat.

Des d’USTEC·STEs denunciem tots els canvis legislatius 
que, sota la clara voluntat política dels diferents governs beneïts 
pels agents socials signants del Pacte Nacional per l’Educació 
que va donar origen a la LEC, han fet possible el creixement de 
centres concertats que cobren quotes, seleccionen l’alumnat i, 
alguns que fins i  tot segreguen per raons de sexe o de nivell 
socioeconòmic o cultural. Ens continuem oposant a la unificació 
de la xarxa pública i la xarxa privada concertada sota el nom de 
Servei Educatiu de Catalunya i exigim tenir dret a decidir quin 
és el sistema educatiu que volem per al nostre país.

Des d’USTEC·STEs volem deixar molt clar que ens oposa-
rem a aquests tancaments i que serem al costat dels companys 
i companyes d’aquests centres i de l’educació pública d’aquest 
país en general. I exigim que la consellera Irene Rigau defensi 
els centres de la seva titularitat en lloc d’afavorir els interessos 
de les patronals privades.

Cap tancament de grups a la pública!
Per una educació pública, catalana, democràtica, coeduca-

dora i de qualitat.
És per això que USTEC·STEs (IAC) ha convocat una sèrie 

de mobilitzacions per a aquest final de trimestre i ha volgut 
que el tancament de grups i línies de la pública en sigui una 
de les principals reivindicacions, amb el suport de les associa-
cions de mares i pares, dels sindicats d’estudiants i del MUCE.

Setmana de lluita 

del 24 al 28 de març,:amb tancades, 

xerrades i assemblees.

Manifestació 
el dissabte 29 de març a les 17h a la 

plaça de la Universitat
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Tancar línies públiques és destruir l’educació del país
USTEC·STEs (IAC) porta davant del síndic 
el tancament de línies públiques




