


Escola d’estiu, 1975:  GRATUITA

• Gratuïtat en tots els nivells

• Inclòs material, transport, menjador 

etc

• Reforma fiscal progressiva



Escola d’estiu, 1975: PÚBLICA

• Finançament, administració i control 

públic

• No reforçar l’escola privada

• Fixar condicions per la transició de 

les escoles privades a públiques



Escola d’estiu, 1975: DEMOCRÀTICA

• Direcció educativa pels mestres

• Funció coordinadora i executiva elegida 

democràticament

• Revocabilitat 

• Intervenció dels pares i participació dels alumnes 

en la gestió



LODE 1985, art 36 i 37

• El Consell escolar i el Claustre són 

òrgans de govern.

• En el Consell Escolar hi ha 

representants de la comunitat Educativa

• Director escollit pel Consell Escolar



LODE: 1985, art. 48

• Subsidiarietat de l’escola concertada respecte 

de la pública, 

• Per cobrir necessitats d’escolarització

• Atendre població escolar en situació 

desfavorable

• Preferència de les experiències d’interès 

pedagògic i de les cooperatives



LEC (1)

• Al servei de l’economia, la mercantilització i 

privatització

• Consolida la fractura social entre centres 

públics i privats concertats

• Introdueix mecanismes de competitivitat entre 

centres, ampliant-ne les diferències



LEC (2)

• Entitats privades poden gestionar centres públics

• Prioritza i amplia l’oferta privada concertada

• Elimina la gestió democràtica 

• Desregularitza les relacions laborals

• Avaluació lligada a  incentius retributius

• Externalitza serveis escolars



SEGREGACIÓ ESCOLAR

• Les escoles concertades,  representen  el 

40% de la xarxa escolar però  escolaritzen un 

15% dels alumnes amb Necessitats 

Educatives Específiques (NEE).

• El 85% restant, s’escolaritzen en escoles 

públiques.



Alumnes en centres concertats

• Bèlgica: 47% (Val) i 63% (Fla)

• Catalunya 40%

• Barcelona: 60%



Alumnes en centres concertats: 
Catalunya

• Primària: 31,9%

• ESO: 36,6%

• Secundària Postobligatòria: 16,6%



Alumnes  en centres públics: 
PRI-ESO

• Europa: 82 %

• Irlanda, Letonia, Lituania, Rumania i 

Croàcia: > 98%

• Espanya: 70%

• Catalunya: 60%







ILP: objecte

Aquesta proposició de Llei té per objecte establir una nova 
Llei del Sistema Educatiu de Catalunya que reguli, des del 
0-3 fins a la Universitat, una educació pública de qualitat, 
en català, lliure, democràtica, integral, crítica, gratuïta, no 
discriminatòria, universal, equitativa, laica, coeducadora, 
intercultural, compensadora de les desigualtats, inclusiva, 
cohesionadora, participativa, autogestionada i que vagi 
des de l’escola bressol fins a la universitat i l’educació 
continuada.



ILP: Dret a l’Educació i sistema 
educatiu

• Xarxa única de centres i serveis de titularitat i gestió 

públiques

• Gratuïtat real de tots els ensenyaments públics: 

matrícules, material escolar, menjadors, estades a 

l’estranger, transport…

• Beques-salari en etapes postobligatòria i superior



ILP: administracions

• Generalitat competent en totes les 

etapes

• Convenis amb municipis i Consells 

comarcals

• No es pot cedir la gestió dels centres 

públics a entitats privades



ILP: Gestió democràtica

• Els claustres i els Consells Escolars prenen les 

decisions econòmiques, organitzatives i 

pedagògiques

• Claustres i Consells Escolars són òrgans de govern

• Direccions proposades pel claustre i ratificades pel  

Consell Escolar

• Elegibles només membres del claustre



ILP: autonomia 

• Adaptació pedagògica  dels centres segons les seves necessitats

•  Sobre una base comuna de currículum, llocs de treball, 

organització estructural i dotació de recursos.

• Claustres i Consells Escolars adopten les mesures necessàries per 

portar a terme el projecte educaría

• No poden participar fundacions o empreses privades



ILP: avaluació

• Orientada a la millora de l’alumnat, 

la funció educativa, els centres i el 

sistema educaría

• No com a instrument de propaganda, 

pressió política, social o laboral



ILP: Professorat

• El professorat forma part de la funció pública i està subjecte al 

règim administratiu de 0-3 a universitat

• Únicament jornades a temps complet o mitja jornada

• Processos objectius i transparents de selecció

• Mínimes places funcionals cobertes per interirns o substituts a 

partir dúna borsa de treballs



ILP: Finançament

• Mínim del 6% del PIB

• Diners públics destinats a centres 

públics

• Disminució progressiva dels concerts

• Discriminació positiva per a 

compensar desigualtats



ILP: concerts

• Xarxa pública única, de titularitat i 

gestió públiques.

• Reducció progressiva dels concerts 

en un període de 10 anys



Escoles bressol

• La Generalitat n’assumirà les 

competències

• Criteris que no permetin la 

subcontractació d’empreses privades



Despesa pública educació
%/PIB

• Cuba: 13%

• Dinamarca: 8,7%

• Islàndia: 7,8%

• Finlàndia: 6,8%

• Irlanda:6,5%

• Portugal: 5,8%

• Espanya: 4,82

• Catalunya: 4,18 %

• UE 27: darrera  Catalunya, 

només Rumania, Bulgària i 

Eslovàquia



Incrementar la despesa pública al 
6% del PIB suposaria 3500 mil·lions 

més per a l’educació catalana



Ingressos de l’estat % PIB
(2009)

• UE 15: 44%

• Suècia: 54%

• Portugal: 39%

• Grècia: 37%

• Espanya:34%



Treballadors públics 
% població adulta

• Suècia: 25%

• UE 15: 15%

• Irlanda: 12%

• Espanya: 10%

• Catalunya: 9%



Més informació

• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
– Segundo nivel
– Tercer nivel

• Cuarto nivel
– Quinto nivel
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