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LA FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE CCOO EXPOSA LES PREGUNTES 
QUE LI FARIA AL CONSELLER SOBRE LA LLEI D’EDUCACIÓ I QUE NO LI 
DEIXEN FER 
 
 
Preguntes sobre el document de bases de la LEC que CCOO voldriem fer al Conseller en l'acte d'avui de 
Caixaforum a Barcelona i que no ens deixen fer com a representants del professorat.  
 

1. Conseller, 
 
El “fracàs” escolar, 
¿és un fracàs del sistema educatiu o de la societat?. 
¿Qui és el responsable ? 
 

• El professorat, 
• La burocratització i rigidesa del sistema (que heu establert pels polítics), 
• Les direccions dels centres, 
• Els municipis, 
• Els dirigents del Departament d’Educació 

 
O mal he interpretat o aquesta llei fa recaure la responsabilitat en els centres, perquè totes les mesures de 
solució es fonamenten en traspassar-los més responsabilitat però no més recursos. 
Però els centres fan el que els dirigents del Departament els deixen fer. 
 
 

2. Conseller, 
 
¿Veritablement creu que una Llei d’Educació catalana resoldrà el fracàs escolar? 
 
¿No caldria que anés acompanyada d’altres mesures? 
 
¿Quines podrien ser aquestes altres mesures? 
 
 

3. Conseller, 
 
Aquestes bases, entenc que sols parlen sobre com intervenir en el sistema educatiu, principalment en el públic. 
 
¿No creu que, la capacitat d’intervenció en el sistema educatiu és molt limitada i en canvi fora necessari fer un 
llei sobre educació en sentit mes ampli: suport famílies, lleure educatiu, projectes educatius de ciutat,....? 
 
 

4. Conseller, 
 
¿Quin ritme de creixement de despesa i de la inversió caldrà fer en els propers anys per apropar el finançament 
de l’educació catalana a la mitjana europea? 
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5. Conseller, 

 
¿Quines mesures concretes cal adoptar per aconseguir que el nombre de titulats d’ensenyament post-obligatori, 
suficients per al desenvolupament econòmic, s’apropi a la mitjana europea? 
 
 

6. Conseller, 
 
¿Com creu que es pot fer una llei catalana d’Educació sense el consens amb el professorat que és qui l’haurà 
d’aplicar?. 
 
¿Perquè no pregunta als seus companys del PS Andalús com han fet la seva llei d’Educació amb consens i 
sense soroll? 
 
 

7. Conseller, 
 
¿Les úniques raons socials per impulsar la LEC són el creixement del nombre d’alumnes matriculats als centres i 
que en pocs anys arribaran als Instituts? (Raons socials p.4 Doc. bases) 
 
 

8. Conseller, 
 
¿Quines mesures pensa plantejar en la llei perquè la matrícula en Centres Públics i Privats Concertats (Servei 
Públic d’Educació com li agrada dir al seu partit), sigui el més equitativa possible? 
 
 

9. Conseller, 
 
¿Quines mesures adoptaran a la llei per tal que centres públics i privats concertats siguin un veritable servei 
públic d’Educació de Catalunya?. 
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