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Comunicat d’entitats titulars i AMPAs de centres concertats sobre els 
debats parlamentaris sobre educació 
Les organitzacions representatives de les escoles concertades de Catalunya i les federacions i confederacions 

d’associacions de pares i mares d’alumnes que les han escollit per educar-hi els fills i filles han seguit amb 
interès els darrers debats al Parlament de Catalunya entorn l’educació, en especial el motivat per la 
presentació d’una Iniciativa Legislativa Popular que pretenia modificar la Llei d’Educació de Catalunya, la 
LEC, i preveia l’eliminació de l’escola concertada en un termini de deu anys. També una proposta de llei per 
introduir esmenes a la LEC. Ambdues van ser rebutjades.  

Per a les organitzacions representatives de les escoles concertades de Catalunya i les federacions i 
confederacions d’associacions de pares i mares d’alumnes, els resultats d’aquestes votacions han estat 
decisions importants que fan palès el paper que té l’escola concertada d’iniciativa social en el 

desenvolupament del model pedagògic d’aquest país. 

Les entitats esmentades consideren que no és convenient modificar la LEC, una llei que es va aprovar fa set 
anys amb un ampli consens de les forces polítiques parlamentàries, també amb la participació de la 
comunitat educativa d’aquestes entitats. La LEC ha servit per donar estabilitat a l’ensenyament de 
Catalunya i per facilitar la millora sistemàtica de la qualitat del sistema educatiu català, creant un Servei 
d’Educació de Catalunya d’interès general amb la coexistència i treball conjunt dels centres públics i centres 
privats concertats. 

És bo el debat entorn l’educació, abordar temes educatius que ajudin a millorar la qualitat de l’ensenyament 
públic i concertat, però és hora de fugir i d’abandonar enfrontaments reiteratius i recurrents que no 
responen a la realitat. La llibertat d’elecció dels pares configura el mapa del sistema educatiu català: 
800.000 alumnes a l’escola pública i 365.000 a l’escola concertada. Una realitat que no es pot ignorar ni 

negar. El nostre agraïment als parlamentaris i parlamentàries, i a les seves forces polítiques, que així ho han 
considerat.  

També podeu llegir el comunicat a l’apartat què opinem de la nostra plana web (www.ampas.cat) o 
directament en aquest enllaç. 

A continuació reproduïm el text que l’Escola Cristiana va emetre a través del seu butlletí el dia previ al citat 
debat al Parlament. 

Una ILP que vol suprimir l’escola concertada i un debat que desgasta 

Demà dimecres tindrà lloc al Parlament el debat sobre la ILP Per a un nou sistema educatiu a Catalunya. I, 

com a preludi, es presenten a la Cambra diverses proposicions de llei amb l’objectiu de modificar la LEC.  

Recordem que la ILP té com a objectiu establir un nou marc legal amb la progressiva implantació d’un 
sistema educatiu que tingui una única xarxa, de titularitat i gestió públiques. La pròpia ILP determina que, 
per aconseguir aquest objectiu, s'han de reduir progressivament els concerts educatius durant un període 
màxim de 10 anys, començant per aquells centres que cobren quotes molt altes i els que segreguen per 
qüestió de sexe. En definitiva, i en cas d’aprovació, ens quedaria una dècada de vida. 

Potser aquest objectiu és prou desproporcionat -i tranquil·lament podríem afegir que il·legal, antiestatutari i 
inconstitucional- com perquè els impulsors hagin replantejat una estratègia alternativa al possible decaïment 
de la proposta. Per això s’hi presenten d’altres propostes que cerquen modificar una llei que el Parlament de 
Catalunya aprovà amb una àmplia majoria per donar estabilitat a l’enseyament del país i per facilitar la 
millora sistemàtica de la qualitat del sistema educatiu català, creant un servei d’educació d’interès general 
amb la coexistència i treball conjunt dels centres públics i centres privats concertats, tot respectant la 
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naturalesa jurídica de les diverses institucions que el presten. Una llei de consens que s’ha mostrat 
respectuosa amb la realitat educativa i amb la voluntat social del país. 

A aquest debat parlamentari, hi podríem afegir interessos relacionats amb una situació de precampanya 
electoral per revifar un discurs que interpel·li els diferents sectors davant el perenne debat entorn el dret a 
l’educació, en especial els adversaris d’una educació en llibertat.  

El fet és que demà dimecres, i com a preludi al debat de la ILP, a proposta dels grups parlamentaris 
Catalunya Sí que es Pot i Partit Socialista de Catalunya, se sotmetran al plenari del Parlament una o més 
proposicions de llei per modificar la LEC. Bàsicament, es pretén garantir la laïcitat, de manera que “dins de 

l’escola no hi tingui cabuda l’adoctrinament religiós de l’alumnat”, a banda d’insistir que el sistema educatiu 
català eviti l’escolarització amb separació per sexes. I en van... 

A nosaltres se’ns passa pel cap que, si la vella i àmpliament implementada LODE ja preveu que tota pràctica 
confessional tindrà caràcter voluntari -i que en tot cas l’ensenyament haurà de ser impartit amb ple respecte 
a la llibertat de conciència-, quina necessitat hi ha de debatre sobre l’adoctrinament religiós de l’alumnat? I 
no afegim res sobre el debat de l’escola diferenciada, prou discutit aquests darrers mesos, “errors de 
votació” inclosos... I a la tarda, el debat sobre la Iniciativa Legislativa Popular. 

Des del raonable convenciment que la ILP no prosperarà, la realitat és que darrera d’aquestes propostes el 
que es vol és mantenir viu un discurs que vagi erosionant el consens davant la LEC, que penetri amb la 
intenció dels encara indecisos o dels indiferents que, a dia d’avui, no es pronuncien favorablement a 
suprimir l’escola concertada; és a dir, provocar una pluja fina que desgasti idees i rovelli intencions 
proconcertada per acabar aconseguint-ne la desaparició.  

Dèiem fa poc que no som anòmals. Haurem de demostrar que amb l’escola concertada no s’hi juga, perquè 
al darrera hi ha quelcom massa seriós, massa enorme, amb milers de pares i mares que confien en aquestes 
escoles, com perquè interessos foscos gosin posar-ne permanentment en entredit la legitimitat. Debats com 
el de demà no fan altra cosa que escalfar l’ambient perquè el nostre col·lectiu i tots el que hi donen suport 
acabin exclamant que ja n’hi ha prou. I així ho haurem d’advertir molt seriosament als parlamentaris i 
parlamentàries que, vulguin o no, ens representen. Comencem a estar cansats de ser permanent objecte de 
debat amb l’únic objectiu de fer-nos fora del sistema educatiu. I així haurem de fer-ho explícit.  

 

Família i escola 

Els valors positius de l’esport poden ajudar en l’educació dels fills  

Només té 11 anys, en fa 5 que practica la gimnàstica esportiva i l’Etna ja és campiona d’Espanya de salt de 
poltre i subcampiona de terra en la seva categoria. La seva vida gira al voltant de l’esport. S’entrena sis dies 
a la setmana i hi dedica entre tres hores i mitja i quatre hores al dia. “És un esport molt dur -comenta la 
seva mare, la Maite- i implica molta disciplina, responsabilitat i sacrifici”. Llegir més.  

Per reduir el sobrepès infantil cal canviar els hàbits d’alimentació de tota la 

família 

Tots sabem que el sobrepès i l’obesitat infantils estan augmentant de manera preocupant. S’han publicat 
moltíssims estudis científics que ens donen dades alarmants sobre el percentatge de nens i nenes que 
actualment tenen un pes molt superior al que els correspondria per la seva edat –gairebé són un de cada 
tres, segons dades d’UNICEF– i sobre les conseqüències que això pot tenir per a la seva salut tan a llarg 
com a curt termini. Les implicacions són infinites: problemes cardíacs, diabetis, hipertensió, dolors 
articulars, apnees nocturnes i, per si això fos poc, problemes d’autoestima, d’aïllament social… Llegir més.  

Afavorir l’autoestima dels fills és clau perquè creixin sense complexos 

Seguretat en ells mateixos: aquest és un dels millors antídots per evitar que 
els teus fills creixin sense patir cap tipus de complexe. I, al mateix temps, que 
tampoc els fomentin entre els seus companys. 

Per això, a més, has d'estar pendent de l'evolució dels petits, especialment al 
voltant dels sis anys, quan comencen a prendre consciència d'ells mateixos. 
Precisament aquesta edat coincideix amb els inicis de l'educació infantil, que 
implica majors nivells d'exigència intel·lectual. Llegir més.  

Publicar fotos dels fills a les xarxes socials pot tenir conseqüències no 
desitjables 

¿Y si alguien hubiese estado compartiendo tu vida en Internet, a golpe de instantánea, desde que estabas 
en el vientre materno? Lo más seguro es que no te hiciese ni pizca de gracia, pero son muchos los padres 

del siglo XXI que comienzan a construir las identidades digitales de sus hijos cuando publican la primera 
ecografía en las redes sociales. Y a partir de ese momento, se sucede toda una retahíla de imágenes con las 

http://www.ara.cat/suplements/criatures/Ni-participar-ni-guanyar-aprendre_0_1568243179.html
http://fundrogertorne.org/salut-infancia-medi-ambient/2014/05/20/revolucion-en-favor-de-la-infancia-los-retos-de-1984-siguen-vigentes-86/
http://fundrogertorne.org/salut-infancia-medi-ambient/2015/03/18/cinc-passos-per-ajudar-el-teu-fill-a-reduir-el-sobrepes/
http://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/claus-perque-teus-fills-creixin-sense-complexos
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que se narran casi al minuto cómo va progresando la criatura: la foto con el gorrito en la cuna del hospital, 
la llegada al hogar familiar, el primer bibe, la primera papilla, los primeros pasos, el primer día de colegio…  
Llegir més.  

 

Seguiu-nos i feu-nos “M’agrada” 

La CCAPAC ja és a Facebook 

Des de la Junta Directiva de la CCAPAC us recordem que ja 
tenim la nostra pàgina de Facebook, que volem que sigui 
referència per a les AMPAs de les escoles cristianes de 
Catalunya. 

Volem, per damunt de tot, comunicar-nos: posar a la vostra 
disposició eines que us aportin valor i proposar-vos espais de 

participació i d’acció; conèixer les vostres inquietuds, què feu i 
què proposeu, de manera que tots plegats contribuïm a enriquir 
el servei que prestem a les famílies. 

També volem compartir amb vosaltres la nostra acció encaminada a contribuir a la construcció d’un sistema 
educatiu de qualitat que permeti el creixement i el desenvolupament dels nostres fills i filles en un entorn de 
llibertat que, en definitiva, ha de menar al servei de la construcció d’una societat més justa i plural. 
Benvinguts! 

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

 

Entra a la pàgina web o subscriu-te’n gratuïtament al butlletí: 

www.catalunyareligio.cat 
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