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I ara què? 
 
Valoració de l’aprovació de la LEC: 
 

• El conjunt de la Llei ha estat aprovat amb un 80 per cent de suport 
parlamentari. 

 
• En 10 dels 12 títols ha tingut el suport de pràcticament 9 de cada 10 

diputats. 
 

• La LEC té un ampli consens. Un consens que el Departament 
d’Educació s’ha esforçat en aconseguir durant els 2 anys i mig de treball. 

 
• Les diferències entre l’avantprojecte de la Llei presentat l’abril de 2008 i 

la Llei d’Educació de Catalunya aprovada l’1 de juliol són essencialment 
de caràcter tècnico-formal. Les diferències de contingut són mínimes. 
Autonomia, Direcció, Avaluació, Carrera professional i zona educativa, 
els conceptes bàsics que havien de quedar fixats a la Llei. han estat 
mínimament modificats. 

 
• El Servei d’Educació de Catalunya transforma la històrica dicotomia 

entre escola pública i escola concertada en cooperació activa per 
aconseguir complementarietat en sistema basat en la col·laboració i la 
coresponsabilitat. 

 
• En el marc del caràcter propi comú que la llei defineix, l’escola pública 

veu reconeguda la seva capacitat de forjar projectes singularitzats a 
cada centre, i que l’administració aporti recursos en funció del projecte. 

 
• L’escola concertada veu definida la coresponsabilitat, la seguretat 

jurídica i el finançament adequat. 
 

• El paper dels Ajuntaments en l’educació guanya enters amb la finalitat 
que la proximitat sigui un valor en la gestió diària de l’educació. 

 
• La proximitat, si es vol, també té una traducció semàntica: parlarem 

d’escoles en comptes de CEIP’s i d’Instituts en comptes d’IES. 
 

• En aquest sentit, la capacitat que tindran els centres públics per ofertar 
projectes educatius complets vindrà acompanyat per la regulació de la 
possibilitat de fer Instituts-Escola que contemplin projectes 3-16 o 3-18. 

 
• El compromís actiu de les famílies haurà de quedar palès amb 

l’assumpció de la carta de compromís educatiu que haurà d’elaborar 
cadascun dels centres. 

 
• La Llei d’Educació de Catalunya compta amb una memòria econòmica, 

que també és llei, i que deixa escrit que en 4 anys, l’educació catalana 
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haurà de disposar d’una inversió pressupostària de 1.000 milions d’euros 
més cada any. 

 
• No només això, sinó que per Llei, per tant, governi qui governi, el 

percentatge d’inversió en educació sobre el PIB ha d’assolir el 6 per cent 
en 8 anys. 

 
Desenvolupament de la LEC: 
 

• Unió per legislar. Llibertat per governar.  
 

• La LEC ha assolit un ampli consens. 
 

• El govern ha de poder desenvolupar-la d’acord amb el seu propi 
programa polític i això és el què farem. 

 
• No podem córrer. Ara cal anar amb calma i desenvolupar la Llei amb els 

conseqüents decrets i ordres, parlant-ne naturalment amb els 
representants de la comunitat educativa.  

 
• L’objectiu és que la comunitat educativa es faci seva aquesta llei i que 

n’aprofiti al màxim el seu potencial per desenvolupar els seus projectes 
encaminats a millorar els resultats de l’alumnat. 

 
Entre les prioritats més immediates hi ha: 
 

• El decret marc per a l’exercici de l’autonomia a cada centre A la Llei 
queden fixades les bases per a l’exercici responsable de l’autonomia en 
els àmbits curricular, pedagògic, organitzatiu i de gestió. 

 
• La regulació de la direcció és un altre dels assumptes que hauran 

d’ocupar el proper curs a fi i efecte de dotar el càrrec de la capacitat 
d’impuls i lideratge del projecte educatiu, així com dels mecanismes de 
control del propi consell escolar per tal d’evitar situacions de confrontació 
no desitjades per ningú. 

 
• El desenvolupament de la carta de compromís educatiu de cadascun del 

centre amb les orientacions que el Departament determinarà per a la 
seva elaboració. 

 
• El canvi de nom de CEIP per Escola, IES per Institut i  regulació de les 

característiques que hauran de tenir els Instituts-Escola. 
 
Qüestions a tenir en compte: 
 
La LEC no és la solució en sí mateixa, com tampoc ho és cap llei 
 


