
 

Convocatòria de vaga 
 

EXPOSEM: 

Els alumnes de segon cicle d’ESO i Batxillerat del centre ______________________________ 

volem sumar‐nos a la vaga d’estudiants del proper dia 28 de febrer de 2013, convocada per la 

Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Publica (PUDUP) i el Sindicat d’Estudiants dels 

Països Catalans (SEPC), entre d’altres agents sindicals i socials. 

La convocatòria d’aquesta vaga respon a l’aprovació de la nova Llei Orgànica per a la Millora 

de la Qualitat a l’Ensenyament (LOMQE), més coneguda com a llei Wert, que representa una 

ofensiva contra la Educació Pública en la línia de la privatització, la mercantilització, la 

segregació classista i sexista, la supressió del model d’immersió lingüística i l’adoctrinament 

ideològic. Aquest reforma es suma a les greus retallades que esta patint l’educació pública: 

una reducció notable del pressupost dels centres públics, acomiadament de personal, 

massificació de les aules, manca de recursos materials, etc. 

També serveix per mostrar la nostra disconformitat amb el model d’Universitat publica que es 

projecta en el pla d’universitats Estratègia Universitat 2015, que aprofundeix en la 

mercantilització de l’ensenyament iniciada amb el Pla Bolonya. 

La manifestació unitària es celebrarà el dia 28 de febrer a les 12.30 h. a la Plaça Universitat 

(Barcelona). A Santa Coloma de Gramenet, l’Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs 

convoca a tots els estudiants de la ciutat a les 11.30 h. a la Placa de la Vila per anar tots junts a 

la manifestació de Barcelona. 

 

SOL∙LICITEM 

Ens acollim al nostre dret de convocar la vaga a l’Institut i que, per tant, tots els alumnes 

puguin no presentar‐se a classe durant la jornada del dia 28 de febrer per permetre la seva 

assistència a la manifestació convocada. 



La legislació vigent permet el dret a vaga si aquesta es fruit d'una decisió col∙lectiva exercida 

pels alumnes a partir de 3er d'ESO, tal com indica el text següent: 

Afegit per la Disposició Final Primera, punt 5 de la LOE. 

Article 8, Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació. 

[...] les decisions col∙lectives que adopten els alumnes, a partir del tercer curs de l'educació 

secundària obligatòria, pel que fa a l'assistència a classe no tindran la consideració de faltes de 

conducta ni seran objecte de sanció, quan aquestes hagin estat resultat de l'exercici del dret de 

reunió i siguin comunicades prèviament a la direcció del centre. 

Podeu consultar la validesa d'aquest paràgraf en el text oficial de la LOE. El podeu trobar a la  

web del Ministeri d’Educació o be al BOE corresponent (BOE núm. 106 del 4 de maig del 2006). 

 

DOCUMENTS APORTATS: 

Adjuntem la convocatòria de vaga d’estudiants a Secundària del SEPC. 

Adjuntem el manifest de la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Publica (PUDUP) 

Adjuntem l’anàlisi de la Llei Wert (LOMCE) del SEPC. 

Adjuntem el cartell de l’Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs. 

 

Signen: 

 

 

 

 

 

 

Entregat a la direcció del centre el dia .... de febrer de 2013 



 

 
 
 
 
 
 
 

Als Països Catalans, 10 de febrer de 2013 

 

 

 
Benvolgut Director/a, 

 

Us fem amatent que el proper dia 28 de febrer el Sindicat d'Estudiants dels Països 

Catalans convoquem vaga d'estudiants a tots els centres educatius del País Valencià, 

de les Illes Balears, i de la Comunitat Autònoma de Catalunya; en defensa d'un 

sistema educatiu públic, català, popular, antipatriarcal i de qualitat. Aquesta 

convocatòria s’ha realitzat conjuntament amb diferents col·lectius estudiantils, 

sindicals i juvenils. 

 

Exercirem doncs un dret reconegut a l'article 8 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de 

juliol, reguladora del dret a l'educació, modificat pel punt 5 de la Disposició Final 

Primera de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació: «[...] les decisions 

col·lectives que adoptin els alumnes, a partir del tercer curs de l’educació secundària 

obligatòria, respecte a l’assistència a classe no tenen la consideració de faltes de 

conducta ni són objecte de sanció, quan aquestes hagin estat resultat de l’exercici del 

dret de reunió i siguin comunicades prèviament a la direcció del centre». 

 

Per qualsevol dubte o qüestió romanem a la vostra disposició. 

 

Cordialment, 

 

Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans 

Sardenya, 256-260 

08013 Barcelona 

info@sepc.cat 

  

mailto:info@sepc.cat


 

Manifest de la PUDUP per a la vaga del 28 de febrer 

 

Estudiants, professorat i PAS som plenament conscients de l’emergència social que 

viuen els nostres centres educatius. I d’aquí sorgeix la necessitat de donar una resposta 

contundent capaç de provocar un viratge de les actuals polítiques neoliberals que ens 

regeixen, a través de les quals precaritzen les nostres vides i les de les generacions que 

vindran –retallant conquestes laborals i salarials, desnonant-nos, privatitzant serveis 

públics, reprimint-nos…–, disfressant-ho de normalitat i intentant generar por. Es tracta 

de polítiques han estat imposades públicament pels governs espanyol i català, però la 

comunitat universitària sap que no són més que els titelles de les altes esferes 

financeres. Aquests mateixos que ens faran pagar un deute aliè mentre transformen 

l’educació en una eina de reproducció social del capitalisme, d’adoctrinament ideològic 

i de creació de mà d’obra. 

 En aquest sentit, l’alienació i el control social esdevenen els principals objectius de la 

Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) impulsada pel ministre 

José Ignacio Wert. Aquesta reforma potencia la segregació sexista tot legalitzant el 

finançament dels centres que segreguen per criteris biològics l’alumnat, i serveix per 

eliminar la immersió lingüística en català a la nostra societat. Però no només això, sinó 

que la LOMQE segrega l’estudiantat d’acord amb la seva classe social, tot equiparant la 

condició de classe amb la capacitat per estudiar, alhora que implanta un sistema de 

jerarquització dels centres educatius –tal com ho fa la Llei d’Educació de Catalunya 

(LEC)–. Així mateix, s’assegura un sistema educatiu mercantilista en què la 

competitivitat entre centres –i entre estudiants– n’esdevé un dels pilars bàsics. 

S’incrementen desorbitadament els preus públics i es redueixen els ajuts i les beques 

dràsticament, de manera que s’impossibilita l’accés general de les classes populars a 

l’educació superior. Així s’avança en la privatització de l’educació, ja que es fomenta el 

negoci educatiu, excloent explícitament de l’educació bàsica tota l’etapa d’educació 

infantil, els batxillerats, els graus mitjans i superiors i el règim especial. 

Pel que fa a la universitat, l’estratègia és idèntica. Com ja fa temps que denunciem, el 

Procés de Bolonya continua amb l’Estratègia Universitat 2015. La finalitat bàsica rau a 

inserir la universitat dins dels circuits empresarials i, per fer-ho, se’n redefineixen els 

sistemes de governança i de finançament. Per una banda, els representants de les elits 

econòmiques estan duent a terme, en silenci, una reforma del sistema de governança 

universitari. Pretenen restar encara més competències als òrgans de govern més 

representatius mentre, sense vergonya, obren les portes als representants del món 

empresarial, als quals atorguen un gran poder de decisió sobre el nostre coneixement. 

D’aquesta manera, deixen que siguin les empreses les que decideixin d’una manera 

determinant l’oferta docent de les nostres carreres, basant els objectes del nostre 

coneixement en termes d’“eficiència”. Tot això ho fan amb la clara voluntat d’establir la 



verticalitat en la presa de decisions i eliminar els magres rastres de democràcia que 

podia conservar la universitat, que volen transformar a semblança d’una empresa. 

Per l’altra banda, si bé històricament l’Estat espanyol ja ha destacat per la manca 

d’inversió pública en l’educació, la situació s’agreuja en temps de reconcentració del 

capital. S’han dut a terme retallades dràstiques dels pressupostos en educació (reduïts un 

46’2% en els darrers dos anys) i R+D+I (reduïts un 40% en els darrers quatre anys), que 

han comportat la supressió quasi total del sistema d’ajuts i beques i l’eliminació de les 

beques de mobilitat Sèneca i Erasmus, entre d’altres. I encara més: han creat l’escenari 

perfecte per justificar la necessitat de recórrer al finançament privat que tant predicaven. 

D’aquesta manera, al darrer any hem vist un augment descarat de taxes universitàries, la 

qual cosa ha dut moltes estudiants a no poder accedir o continuar amb els estudis, 

d’altres a matricular-se en menys crèdits, i d’altres a sol·licitar crèdits bancaris per 

accedir a l’ensenyament superior. Però les que ja no poden estudiar no són les úniques 

que ja no hi són: no podem ometre-hi els acomiadaments massius de professorat i PAS 

que s’han produït (més d’un miler en dos anys), alhora que aquelles que encara no han 

estat expulsades dels seus llocs de treball han quedat relegades a la precarietat laboral. 

Totes les dades anteriors evidencien que el sistema educatiu públic està sota el control 

del sistema financer i que deixa de donar resposta a les necessitats socials per situar-se 

sota els designis del mercat i resoldre les necessitats del sistema capitalista neoliberal. 

Des de la PUDUP ens oposem radicalment a aquest model, i advoquem per una 

transformació del sistema educatiu com a espai de creació conjunta del coneixement i 

de desenvolupament humà i social. Volem un sistema educatiu al servei de les classes 

populars, al qual puguin accedir totes les persones, un sistema educatiu amb l’objectiu 

de combatre la inferiorització de la majoria popular i de construir una societat basada en 

la igualtat, la llibertat, la democràcia i la justícia social. 

No volem pagar el seu deute amb la nostra educació. Per tant, anunciem un cicle de 

lluita que s’iniciarà amb la vaga del dia 28F i amb un seguit d’accions prèvies, i que 

s’estendrà fins a aconseguir la derogació de la LOMQE, la destitució del ministre Wert, 

la retirada de les taxes imposades i la construcció d’un sistema educatiu públic i gratuït 

que respongui a les veritables necessitats de la majoria social. 

SORTIM ALS CARRERS PER RETORNAR L’EDUCACIÓ A LA SOCIETAT, I 

LA SOCIETAT A L’EDUCACIÓ!!! 

 28F, l’educació és de tothom, el deute és vostre: no devem, no paguem! 

   

Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP) 

9 de febrer del 2013 

  



 

 

 

 

 

 

Anàlisi de l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa 

 

A l'Estat Espanyol s'han aprovat dotze lleis orgàniques d'educació des del 1970. Aquestes successives 

reformes en matèria d'educació demostren que el sistema educatiu espanyol és fràgil, inestable i 

predestinat a contínues reformes en funció del canvi de govern. Alhora es tracta d'un sistema clarament 

polaritzat a nivell social, peça clau per a la perpetuació d'una societat de classes; la reforma plantejada 

pel govern del PP no fa res més que evidenciar aquests aspectes.  

Aquesta reforma avança cap a la concepció única del coneixement com a eina de progrés econòmic i, per 

tant, el reformula i el converteix en un mer bé mercantil. La llei ho materialitza en algunes definicions tals 

com la conversió del dret a l'educació en un servei o en la privatització d'algunes etapes educatives. Però 

sobretot ho podem veure en la transformació del centre educatiu a imatge i semblança d'una empresa. 

Això comporta la promoció de la competitivitat entre els centres i la construcció d'un format empresarial, 

amb mesures com la redefinició de la figura de director en favor d'un gestor i la concentració de poders 

d'aquest, la concepció de les mares i pares com a meres usuàries o l'eliminació de competències 

vinculants del Consell Escolar. Aquesta concepció del coneixement s’allunya de qualsevol contingut i 

mètode pedagògic que fomenti l'esperit crític, el lliure desenvolupament de la persona, l'aprenentatge de 

valors socials i/o culturals o l’avanç cap a la consciència col·lectiva. 

 En la mateixa línia, s’imposen mesures per agreujar l’estratificació social com en el sistema alemany: 

decisió prematura entre continuar la via acadèmica o la professional. Empitjorant, en aquest cas, la 

situació sudeuropea. Però també amb la cursa d'obstacles que s'imposa al final de cada etapa educativa, 

que suposen, entre d’altres, traves al pas de les persones amb dificultats que necessiten d'una atenció 

especial. Alhora, les conseqüències del finançament asimètric i la competitivitat que es planteja entre 

centres desprotegeix els centres educatius d’àrees amb rendes més baixes. I això, complementat amb els 

projectes educatius de qualitat, la possibilitat d'escollir l'alumnat o l'especialització dels centres demostra 

la voluntat de voler perpetuar i augmentar les diferències de classe, concebent l'educació com una eina 

clau per dur-ho a terme. Tot això, amb la subvenció pública d'escoles segregadores per sexes. 



 Per últim, la reforma trenca amb la immersió lingüística al Principat. La nostra llengua és tractada com 

una “especialitat”, no considerant-la indispensable en el procés educatiu de l'alumnat. A més, a través de 

la subvenció de l'ensenyament privat en castellà es produeix una elitització de l'educació castellana. 

Lluny de tractar-se d'un projecte que cerca una millora en l'educació pública, el que vol és aprofundir en el 

procés de privatització i mercantilització. Aquest cop, però, ens trobem amb el fet que aquesta mesura és 

intencionalment impregnada d’una càrrega ideològica. La qual és més agressiva que altres reformes 

educatives. 

La idea que es vol introduir a la mentalitat dels i les estudiants, és que si no són riques i tenen èxit és 

perquè no tenen esperit emprenedor, perquè no s'esforcen prou. I, un cop siguin treballadores, l’odi de 

classe continuarà. El que passa és que aquesta vegada la ràbia cap als superiors serà agreujada per no 

haver estat “prou bones” o per no esforçar-se. Una idea de fracassades totalment errònia que raurà en 

l’empobriment de les classes populars pel benefici a les classes benestants. 

La qüestió nacional està estretament relacionada amb aquesta lògica. El fet d'allunyar les llengües que no 

són el castellà del món de la ciència i la cultura no té més voluntat que demostrar que són llengües 

inferiors, que no serveixen per triomfar al món dels negocis i que, a diferència del que comentàvem abans, 

en aquest cas no es vol la submissió del català, sinó la seva desaparició. Condició totalment necessària 

pels interessos del capital espanyol i pel procés de reestructuració que està vivint, dins el procés de 

reestructuració global del capitalisme (crisi), en què les elits espanyoles necessiten dotar-se d'una base 

forta i estable per poder ser rellevants dins el conjunt de la burgesia europea. Això està portant a 

l'augment de les tensions amb les elits d'altres parts de l'Estat, com és el cas del Principat de Catalunya, 

que les porta a mirar d’instrumentalitzar la nostra lluita d'alliberament nacional en funció dels seus 

interessos de classe. 

És la lògica i l'objectiu que vol començar l’esborrany presentat per Wert. Davant aquest horitzó, no podem 

fer res més que plantejar al conjunt d’estudiants que ja és hora que acabin els enganys i que és el moment 

de plantar cara. Que és el moment de no deixar que continuïn prenent-nos les nostres vides, el nostre dret 

a ser poble i a ser persones. I recordant que, una vegada més, l'única certesa que podem tindre ben segura 

és que aquest dret no ens el donarà ningú, sinó que lluitant l'aconseguirem nosaltres mateixes. 

 

Fes click aquí1 per accedir al document d'anàlisi complet. 

  

                                                           
1
 http://issuu.com/websepc/docs/an_lisi_de_la_lomqe 

http://issuu.com/websepc/docs/an_lisi_de_la_lomqe


 

 


