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Les entitats juvenils contra la bases de la LEC!

Acció de presentació del posicionament unitari a Pl.Sant Jaume
 
Ahir, dimarts 29 de gener del 2008, les associacions d'estudiants, l'escoltisme i l'esplai laics, les
entitats juvenils catalanes i els sindicats vàrem presentar la nostra posició contrària a les bases per a
la Llei d'Educació de Catalunya en una acció a Pl.Sant Jaume. Aquest rebuig a la proposta i
l'exigència de que el Govern iniciï un veritable diàleg es van escenificar fent lliurament a la
Generalitat de l'expedient acadèmic del Conseller d'Educació Ernest Maragall, que obté una
qualificació general de "NECESSITA MILORAR".
    

  
Les organitzacions considerem que el document de bases per a la futura Llei d'Educació de
Catalunya (LEC) no resol els problemes del sistema educatiu, sinó que els empitjora. Rebutgen
aquest document perquè:
  

 No suposa un increment de la inversió en educació, que creuen que ha d'arribar al 6% del PIB en
pocs anys.
  

 No fa esment a la necessària participació de l'alumnat i les famílies en la vida i gestió dels centres
educatius.
  

 Obvia l'educació no formal i en el lleure, part fonamental a dia d'avui del sistema educatiu.
  

 Obre la porta a la gestió privada dels centres públics.
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 Entén l'autonomia de centres d'una manera competitiva i empresarial, cosa genera desigualtat i
manca de qualitat.
  

 Ignora, així mateix, els ensenyaments post-obligatoris (FP i Batxillerat)
  
(Podeu consultar el posicionament sencer premén aquí.)
  
És per tot això que hem anunciat el nostre suport i convocatòria a la jornada de vaga i
manifestacions el proper 14 de febrer.
  
Per una educació moderna, pública i de qualitat.
  

Entitats juvenils que donen suport al posicionament unitari
 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
  
Associacions d'estudiants:
  
 

 Associació d'Estudiants de la Formació Professional (AEFP)  
 Associació d'Estudiants Progressistes (AEP)  
 Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)  
 Estudiants en Acció

  
Sindicats de joves treballadors:
  
 

 Acció Jove - Joves de CCOO  
 Avalot - Joves de la UGT

  
Entitats educatives i del lleure:
  
 

 Esplais Catalans (ESPLAC)  
 Escoltes Catalans  
 Casals de Joves de Catalunya  
 Acció Escolta de Catalunya  
 Federació catalana de l'Esplai
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