
 

 
Federació de Secundària 

 
A l’atenció de la direcció del centre: 
 
 
Des de l’AEP – Associació d’Estudiants Progressistes hem convocat a la 
vaga general de la comunitat educativa programada per al dia 13 
de novembre de 2008, que es durà a terme amb la participació conjunta d’altres 
sindicats de mestres i d’alumnes. 
 
Considerem que l’actual moment que viu l’educació catalana pot comportar 
seriosos perills si no es tenen en compte les necessitats estructurals del 
sistema educatiu, i molt especialment de la xarxa pública. Els successius redactats 
de l’avantprojecte de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) que ha fet públics la 
Conselleria d’Educació no sembla que vagin en la direcció de consolidar un únic 
sistema de gestió pública, de garantir el finançament necessari per a les especificitats 
de l’educació a Catalunya, ni de millorar de forma efectiva la gestió dels centres. 
 
En comptes d’això, l’avantprojecte de la LEC apunta cap a la permanència de la 
fractura social que suposa la multiplicitat de sistemes d’ensenyament, aposta 
per la contenció pressupostària dels centres enlloc de fer una acció decidida en pro de 
les innegables necessitats que aquests presenten en el procés d’adequació a les noves 
condicions i realitats, amenaça amb la desregularització de les condicions de treball 
dels i les docents i, en definitiva, s’allunya de les bases consensuades en el Pacte 
Nacional de l’Educació, el qual malgrat no haver signat considerem el mínim 
irrenunciable per a un futur desplegament i millora del sistema educatiu català. 
 
És evident que, per a pal·liar el dèficit de participació encara existent, des de la posició 
dels i les estudiants cal mostrar un rebuig públic als carrers. Malauradament per a 
nosaltres, la capacitat d’intervenció i de negociació reals de l’alumnat són tan ínfimes 
que davant d’una conjuntura com aquesta és de vital importància que la protesta tingui 
el màxim ressò possible. 
 
 
Per tot això, demanem que la direcció del centre reconegui el dret dels i les 
estudiants a prendre part de la vaga general que ha estat convocada per al 
dia 13 de novembre sense sancions de cap mena, i que es promoguin el màxim 
possible els canals de participació i decisió de l’alumnat tant en les ocasions d’excepció 
com en el funcionament quotidià del centre. 
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