LOMLOE
UNA LLEI CONTRA
L’ENSENYAMENT
CONCERTAT
En risc el futur dels nostres
llocs de treball

NI ÉS LA NOSTRA LLEI
NI ÉS EL MOMENT
Troba’ns a:

www.fsiecatalunya.cat

Projecte de Llei Orgànica per a la Millora de la Llei Orgànica d’Educació (LOMLOE)

CONTEXT
El Projecte de Llei Orgànica per a la Millora de la Llei Orgànica d'Educació (LOMLOE o també
coneguda com a Llei Celaá):
Es tramita en un marc de greu crisi sanitària, econòmica, política i social.
 an estat presentats dos textos al Congrés (any 2019 i any 2020). No ha passat cap pel ConH
sell d'Estat i només un pel Consell Escolar de l'Estat.
No ha existit diàleg ni negociació amb els agents socials. Ni una sola reunió amb la Mesa
Sectorial de l'Ensenyament Concertat.
S'ha impedit la compareixença de la societat civil en el tràmit parlamentari.
És una proposta unilateral del Govern que ens allunya el Pacte Educatiu.
És una llei més que serà aprovada sense el consens necessari per a donar estabilitat al sistema
educatiu i que durarà el que duri aquest Govern.

OBJECTIUS POLÍTICS
 resenta una enorme càrrega ideològica. Respon a interessos partidistes, però no a l'interès
P
del conjunt de la societat ni de la comunitat educativa.
Minva, condiciona i limita drets individuals i col·lectius dels ciutadans i afavoreix els de l'administració pública.
 issenya i programa la progressiva desaparició de l'ensenyament concertat i el condemna a
D
un paper absolutament subsidiari de l'ensenyament públic que es reforça per arribar a ser
l’única escola gratuïta.
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PROFESSIONALS, DOCENTS I NO DOCENTS
DE L’ENSENYAMENT CONCERTAT
Aquesta Llei no contempla ni una sola millora per als
professionals del sector.

RETRIBUCIONS
 o fixa un termini determinat per a aconseguir l'equiN
paració salarial amb la pública de tots els conceptes
salarials.
 o possibilita el pagament delegat per al personal
N
d'administració i serveis i complementari.
No inclou específicament el premi de fidelitat.

JUBILACIÓ PARCIAL
 o contempla millores en les condicions d'accés a la
N
jubilació parcial de docents, personal complementari
i personal d'administració i serveis. L'ensenyament públic manté la jubilació als 60 anys.

CÀRREGA LECTIVA
 o possibilita la reducció de la càrrega lectiva del professorat tot i que el Tribunal Constitucional
N
ha dictaminat que l'Estat és competent per a establir un tractament mínimament homogeni de la
càrrega lectiva de tots els professionals de centres sostinguts amb fons públics.

LLEI DE LA FUNCIÓ DOCENT
 o inclou expressament als docents de l'ensenyament concertat i privat en la regulació i desenvoluN
pament de la carrera professional que, pel que sembla, serà només per a funcionaris.
Pretén que hi hagi professionals de primera i de segona categoria.

GARANTIES ENFRONT DE LES REFORMES
 o garanteix els nostres llocs de treball, docents i no docents, enfront dels continus canvis legislatius
N
i reformes del sistema educatiu.
Canviï el que canviï els funcionaris mantenen el seu lloc de treball.

Aquesta llei ni dignifica ni reconeix la gran
aportació dels professionals que treballen
en els centres concertats. Vol expulsar-nos
del sistema educatiu i enviar-nos a l'atur.
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PRINCIPI DE
SUBSIDIARIETAT
La LOMLOE estableix l'ensenyament públic com a eix vertebrador del sistema educatiu
adjudicant a l'ensenyament concertat un paper
absolutament subsidiari.
És a dir, hi haurà ensenyament
concertat mentre l'ensenyament públic no pugui cobrir
tota la demanda social.
Per a això, la Llei proposa diverses accions encaminades a
aconseguir aquest objectiu:

PROGRAMACIÓ
DE LA XARXA DE CENTRES.
DEMANDA SOCIAL
Elimina els concerts en centres d'educació diferenciada de manera il·legal.
L es administracions públiques programaran l'oferta de places escolars sense tenir en compte la
demanda de les famílies.
L es administracions promouran un increment progressiu de places escolars només en la
xarxa de centres públics i garantiran el dret de TOTS a l'educació mitjançant l'oferta de places públiques.
Per tant, el dret a l'educació únicament es garanteix si hi ha oferta suficient de places públiques sense
tenir en compte les concertades. Les administracions només incrementaran places escolars públiques,
la qual cosa ocasionarà un transvasament obligat d'alumnat de l'ensenyament concertat.
El Tribunal Suprem i Tribunals Superiors de Justícia han anul·lat en aquests anys decisions administratives per a tancar aules o retirar concerts que tenien demanda social suficient per a seguir concertats.
Suprimint el concepte “demanda social” de la Llei, faciliten el tancament d'aules i
disminució de concerts sense justificació.

A l’educació hi cabem tots i tots
sumem menys els que ens volen
excloure del sistema.
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ESCOLARITZACIÓ
Les administracions incrementaran les places escolars en centres públics de 0-3 anys
per a satisfer tota la demanda social.
Prioritza en l'admissió d'alumnes la proximitat del domicili o lloc de treball reduint
les possibilitats de triar.

CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL
 n el termini de 10 anys, els centres d'educació espeE
cial quedaran com a centres de referència i
suport dels centres ordinaris i per a escolaritzar
alumnes que requereixin una atenció molt
especialitzada.
Les administracions, un cop escoltats els pares i
tutors, decidiran si l'escolarització és en un centre
ordinari o en un específic en funció de l'interès superior
del menor i tenint en compte la voluntat dels pares que
optin pel règim més inclusiu.
No són pas inclusius els centres d'educació especial? Per què no s’ha de deixar triar als pares el que considerin millor per als seus fills?

Es pretén una eliminació progressiva
de drets i llibertats, de l'ensenyament
concertat i educació especial, i per tant
dels nostres llocs de treball.
ASSIGNATURA DE RELIGIÓ
En el seu avanç per a excloure la formació
religiosa a l'escola, aquesta Llei relega aquesta
assignatura a una presència mínima, sense valor
acadèmic ni assignatura alternativa.
A més d'incomplir acords internacionals,
torna a obviar el dret dels pares a triar el tipus de
formació religiosa que considerin més adequada
per als seus fills.
Aquesta mesura busca, a més, deixar sense
contingut i sentit els Projectes Educatius i
Idearis dels centres de caràcter religiós en
un clar intent d'eliminar la seva identitat.
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ASFÍXIA ECONÒMICA

P er a dificultar encara més la viabilitat dels centres concertats, aquesta Llei no millora el finançament dels mòduls dels concerts educatius fins i tot sabent que són
clarament deficitaris.
Aquesta situació dificulta i condiciona les millores laborals del personal docent, complementari i d'administració i serveis, així com que es puguin cobrir les
despeses de funcionament dels col·legis. El Govern manté aquesta injusta situació deixant de
finançar l'ensenyament a cost real.
Proposa la creació, en el marc de la Conferència Sectorial d'Educació, d'una Comissió per a
l'estudi de la quantia dels mòduls de concert. La Comissió anterior es va aprovar l'any
2006 (LOE) i després de 14 anys no hi ha ni un sol avenç.
Interessa que la concertada continuï donant un gran servei a la societat per un cost molt inferior a l'ensenyament públic. Això sí, mentre sigui necessària.

L'ensenyament concertat no
és el problema som part
de la solució.

DEFENSAREM ELS NOSTRES
DRETS I LLIBERTATS
DEFENSAREM ELS NOSTRES
LLOCS DE TREBALL
NO PODEM ROMANDRE CALLATS.
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