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EXPOSA: 
 
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5127, de 8 de maig de 
2008, publicava l’Edicte de 30 d’abril de 2008, pel qual se sotmet a informació 
pública, durant el termini de 20 dies hàbils, l’Avantprojecte de la Llei d’Educació 
de Catalunya. Tot i complimentant l’esmentat tràmit d’informació pública 
formula les següents, 
 
 

AL.LEGACIONS A L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI D’EDUCACIÓ DE 
CATALUNYA 

 
 
I.- L'Avantprojecte no respecta el mandat de l'Estatut d'autonomia de Catalunya 
(article 21.1) de bastir un model educatiu d'interès públic i en parlar només de 
servei públic d'educació (arts. 25-28) menysté la llibertat d'ensenyament, 
menysté el caràcter propi dels centres privats i deixa l'escola concertada en 
mans de l'arbitrarietat de l'Administració (art. 181). 
 
II.- L'Avantprojecte no respecta el pluralisme ni l'autonomia dels centres en 
posar controls addicionals als projectes educatius i, fins i tot, condicionar el 
futur del concert (arts. 26, 67-76). Cal assegurar que la diversitat de caràcters 
propis pugui desenvolupar-se en projectes educatius diferenciats. La llibertat 
ideològica -en la qual es fonamenta la llibertat d‘ensenyament- i el pluralisme 
son elements constitutius del nostre Estat de Dret. 
 
III.- L'Avantprojecte fa passes enrere en la regulació de l'admissió d'alumnes en 
relació amb el vigent Decret 75/2007, de 27 de març, i restringeix els drets dels 
pares en l'elecció d'escola (art. 32). Atorga atribucions impròpies a les Oficines 
Municipals d'Escolarització (arts. 29, 139, 141 i 148). Nega la possibilitat 
d'establir criteris complementaris i aboca a l'arbitrarietat d'un sorteig les 
freqüents situacions d'empat a l'hora de baremar les sol·licituds (art. 30). 
 
IV.-L'Avantprojecte consagra la discriminació de l'alumnat de l'escola 
concertada perquè no assegura la gratuïtat en els mateixos nivells que a la 
pública. No es garanteix la gratuïtat de la 6a hora a la concertada ni de 
l'educació post-obligatòria (art. 27, 174, 175 i 181). Tampoc garanteix que el 
mòdul econòmic del concert sigui suficient per al manteniment de l'escola 
concertada, la qual cosa comporta l’asfíxia econòmica de l'escola o bé el 
sobrecost  a sufragar per part dels pares. 
 
 

Signatura 
 
 


