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Resum:

L'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes anuncia que se sumarà a la convocatòria de vaga i manifestació prevista pel proper 19 de

març de 2009 en que s'exigeix la retirada de la Llei d'Educació de Catalunya i la dimissió del Conseller Ernest Maragall.

  

Per una educació pública, laica, integral i de qualitat: NO VOLEM
AQUESTA LLEI!
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L'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes anuncia que se sumarà a la convocatòria de
vaga i manifestació prevista pel proper 19 de març de 2009 en que s'exigeix la retirada de la
Llei d'Educació de Catalunya i la dimissió del Conseller Ernest Maragall.
  

Per una educació pública, laica, integral i de qualitat: NO VOLEM
AQUESTA LLEI!

  

  
Ara fa més d'un any començaren les mobilitzacions unitàries contra la Llei d'Educació de Catalunya
impolsada pel Conseller Ernest Maragall. Sota unes consignes molt clares i amb reivindicacions que
segueixen sent vàlides a dia d'avui els i les membres de la comunitat educativa varem expressar el
nostre rebuig a una Llei que no solucionava cap problema del sistema educatiu català, ans al
contrari. Un any després els sindicats de professors i alumnes tornem a unir-nos per denunciar la
imcompetència, l'autoritarisme i el menyspreu absolut que ha caracteritzat la gestió del Conseller
Maragall.
  
Des de l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes hem fet grans esforços per participar activament
en l'elaboració d'una Llei que considerem cabdal pel progrés del país i malauradament hem vist com
les nostres reclamacions eren escoltades i oblidades gairebé automàticament per una Conselleria
absolutament allunyada de la realitat dels centres. El menyspreu evident del Conseller cap als
sindicats de professorat és innegable, però pel que fa a l'associacionisme estudiantil és insultant. Els
i les estudiants mobilitzades ens veiem en la obligació de tornar a insistir en el fet que aquesta Llei
no aporta cap element de millora donat que:
  
1.La sistemàtica substitució de la fórmula de Servei públic d'educació per Servei educatiu d'interès
públic introdueix una diferenciació entre escoles públiques i escoles concertades i privades 
sustentant legalment aquesta dualitat nefasta pel sistema educatiu català.
  
2.No es garanteix el 6% del PIB per Educació.
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3.No es recullen de manera adient els drets i deures dels estudiants.
  
4.No es garanteix la laïcitat de l'educació.
  
5.No es presenta una visió integral de l'educació, menyspreant la tasca educativa de les famílies,
l'associacionisme en el lleure, l'associacionisme sindical, etc.
  
6.El concepte de convivència dels diferents grups de la comunitat educativa es desvirtua donat que
s'enfoca com la gestió i ressolució de conflictes o l'aplicació de mesures sancionadores
exclusivament.
  
7.No es regulen les sancions per aquells centres del Servei públic d'educació que no compleixin les
normes reguladores del procediment d'admissió d'alumnes. 8.No s'assegura la participació real de
tota la comunitat educativa en l'elaboració dels projectes educatius dels centres.
  
9.No es tracten adequadament els ensenyaments pre-obligatoris i postobligatoris.
  
10.Les empreses tenen un peu ficat als Consells Escolars.
  
A més a més, assumim plenament les reivindicacions del professorat, que també són les nostres:
  
1.No a la desregulació horària. No a l'augment de la jornada lectiva.
  
2.No a la disminució de l'oferta pública d'ocupació. Manteniment de l'oferta pactada. Ampliació dels
pactes d'estabilitat.
  
3.Cobriment de totes les substitucions des del primer dia.
  
4.No a la retallada de plantilles.
  
5.Increment de la construcció de centres públics. No a la massificació.
  
Per tot això anunciem que ens sumem a la convocatòria de vaga del 19 de març amb l'objectiu clar
d'exigir la dimissió del Conseller Maragall i la retirada de la Llei d'Educació de Catalunya, en els
termes que es planteja.
  
Barcelona, 20 de febrer de 2009
  
AEP ? Associació d'Estudiants Progressistes
  
www.aep.cat / aep@aep.cat
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