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Mesures per la cohesió i la justícia social
Les 10 propostes urgents de lluita contra la segregació escolar 
sorgides del III Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana

Deixar de desviar diner públic a les escoles 
privades, i facilitar la transició cap a la xarxa 
pública d’aquelles escoles concertades que ho 
desitgin d’acord amb els principis i valors de 
l’educació pública.

Assignar les places escolars d’ofici a través 
d’una Oficina Única de Matriculació a partir de 
criteris que garanteixin la diversitat i l’equitat i 
que apliquin, si s’escau, la discriminació posi-
tiva.

Vetllar perquè tota la comunitat educativa 
(professionals de l’educació, famílies, alumnat) 
pugui participar en la construcció dels projectes 
educatius en igualtat de condicions i sense 
greuges d’orígen, classe, gènere, capacitats o 
altres discriminacions.

Retornar la democràcia directa als centres 
educatius. Recuperar en els claustres i els 
consells escolars la reflexió i el debat, el 
funcionament democràtic i la construcció 
cooperativa dels projectes educatius així com 
el seu poder decisori viculant.

Publicar de forma clara, oberta i transparent les 
dades que afecten a l’educació i l’escolarització. 

Definir un sol model d’escola pública per 
tothom que, tot respectant les especificitats i 
els contextos de cada centre, no promogui la 
competitivitat ni emfatitzi les diferències entre 
centres públics.

Garantir la gratuïtat de facto de les escoles 
públiques acabant amb tots els copagaments de 
les famílies i amb el finançament privat. Invertir 
ja el 6% del PIB en l’educació pública i assegu-
rar la inversió necessària per a tots els centres 
públics.

Treballar per l’escolarització ordinària de tot 
l’alumnat i, alhora, assegurar unes condicions 
d’educació i aprenentatge dignes que garanteixin 
l’atenció a les diversitats. Començar per abaixar 
les ràtios!

Invertir de forma prioritària en la formació dels i 
les professionals de l’educació en feminismes, 
coeducació, interculturalitat, educació específica 
i atenció a totes les diversitats.
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Eliminació dels 
concerts educatius

Eliminació de la lliure 
elecció de centre

Foment de la participació 
en igualtat de condicions

Democratització dels 
centres educatius

Formació del professorat 
en feminismes i diversitat

Transparència 
de dades

Inclusió real en 
condicions dignes

Un sol model d’escola 
pública per tothom

Gratuïtat real ja!
Volem el 6%!

2Discurs de cohesió i 
justícia social

Convèncer dels principis i valors de l’educació 
pública a través de la construcció d’un discurs 
sorgit de la voluntat real de cohesió i justícia 
social. A partir d’aquí, “conquerir el poder a 
través dels cors i els mitjans de comunicació” i 
treballar per convèncer l’opinió pública.


