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Mesures per la millora l’ensenyament
públic a Catalunya

LA LEC QUE
VOLEM
L’exigència de retirada de les Bases no l’entenem com que estem
contra tota Llei d’educació de Catalunya, sinó contra tota llei que
privatitzi l’ensenyament públic, que jerarquitzi la gestió, ... és en
aquest sentit que avencem les mesures que, amb una llei o sense,
haurien de prendre a Catalunya per impulsar l’ensenyament públic,
per millorar-ne la qualitat i aprofundir la gestió democràtica de
centres,...
Per argumentar el rebuig a les Bases i el per què de les mesures
que us proposem vam fer el power point «l’ensenyament públic no es ven» que podreu trobar a la nostra pàgina
web. També amb els estudis complementaris de 0-3 o educació de persones adultes.
Aquest debat «en positiu» cal que l’organitzem per donar continuïtat a la lluita per la retirada de les
Bases de la LEC. Us animem a fer-nos enviar tota mena de propostes i opinions a cgtense@cgtcatalunya.cat

La CGT en defensa de l’ensenyament públic
La nostra proposta parteix del fet que les mancances reals del sistema educatiu
públic són el resultat d’una desinversió continuada aplicada pels governs de tots els
colors, que han descapitalitzat una escola pública catalana que va sortir de la lluita
contra el franquisme com a referent educatiu de qualitat.
Entre els dos model educatius que es desprenen del PISA, volem acostar-nos al
finlandès que, sense ser el nostre, conjuga qualitat i equitat.
Per això defensem una llei catalana que:
* Determini el 6% del PIB català a educació pública;
* Redueixi els concerts fins a la seva supressió –amb ingrés a la xarxa pública

dels centres concertats que vulguin i calgui -com els del CEPEC que les Bases citen-,
o del seu professorat en centres públics. Pressupost per a centres i serveis públics. Ni
un euro a la privada!
* Integri el dret a l’escolarització 0-3 anys, amb xarxa pública (titularitat i gestió).
* Suposi una reducció de grups-classe a tots els centres, començant per P-3 i el
parvulari, i reconeixent una reducció sensible als grups-classe d’alumnes amb especial
dificultat.
* Elimini la sisena i apliqui la jornada continuada, invertint el professorat
necessari per garantir les reduccions de ràtios per donar suport a les tutories, i garantir
reforços i desdoblaments tant a primària com a ESO.
* Integri la formació dins l’horari laboral donant suport i recursos a propostes
d’innovació.
* Asseguri estabilitat i sous dignes, en condicions laborals regulades i sense
externalitzacions, per als treballadors i les treballadores dels centres públics
(professorat, PAS, TEIs, TIS,...) i avanci cap el cos únic docent.
* Garanteixi la gestió democràtica i transparent amb participació de tota la
comunitat educativa (professorat, PAS, pares, mares i tutors, alumnes...)
* Asseguri serveis públics de lleure per a les famílies que els calgui, per fer
compatible la vida laboral i familiar, tot impulsant la reducció de la jornada laboral.
* Garanteixi l’oferta pública necessària de formació professional i
artística, sense condicionants ni ingerència d’entitats privades.
* Reconegui que, també per a la persona adulta,
l’ensenyament públic és un dret; i desplegui
una xarxa que ofereixi tots els nivells
a tot el territori.

