
ESCOLA CONCERTADA: REALITATS I REPTES DE FUTUR 

Ponència de Rosa Maria Guàrdia, secretària d’Ensenyament Privat 

FETE-UGT DE Catalunya 
 

 
 
 
 

ELS TREBALLADORS/ES DE L’ENSENYAMENT CONCERTAT 

VOLEM UN ENSENYAMENT PER A TOTHOM, DIGNE, 

DEMOCRÀTIC I PLURAL. 
 

 

PER LA QUAL COSA ÉS IMPRESCINDIBLE: 

 

• UN PACTE EDUCATIU ENTRE LES DUES XARXES DE CENTRES 

SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, QUE ENS PORTI A UN NOU MODEL DE 

XARXA ÚNICA, AMB UN FINANÇAMENT  SUFICIENT. 

• UNA MILLORA QUALITATIVA DE LES CONDICIONS LABORALS DEL 

PROFESSORAT. 

• I UN REENCONTRE ENTRE TOTS ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES 

DE L’ENSENYAMENT, IMPRESCINDIBLE PER FER SENTIR LA NOSTRA VEU 

I RECUPERAR EL PROTAGONISME  EN EL DEBAT EDUCATIU. 
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1. PER UNA XARXA D’ESCOLES DIFERENTS, PERÒ IGUALS EN DRETS I 

EN DEURES. 

 
L’actual sistema educatiu de Catalunya no està format per una única xarxa de centres. Així, 
trobem: centres privats, centres concertats, centres amb una part concertada i una altre 
privada, i centres públics. Aquest model educatiu sorgeix en una conjuntura política molt 
determinada durant l’anomenada “transició política”, que va comportar importants canvis 
en matèria educativa, i va millorar sensiblement la situació de partida en molts aspectes, 
però que amb perspectiva històrica i una anàlisi actual necessita una urgent renovació per 
la insuficiència d’aquells canvis, molt marcats per un marge de joc polític molt limitat i amb 
importants herències d’un  passat que cal superar definitivament. 
 
A l’hora de muntar el nou sistema educatiu, d’acord amb la Constitució de 1978, una 
multiciplitat de factors el van condicionar (com va passar amb la creació de la mateixa 
Constitució). És a dir, la realitat política de l’anomenada “transició” va estar marcada molt 
sovint per una acció política “possibilista”, resultat del consens obligat entre les forces 
democràtiques i els poders fàctics del moment, per una banda, i una realitat econòmica en 
plena crisi mundial, especialment dura a l’Estat espanyol, que agreujava l’herència  d’un 
estat amb inversions socials molt minses i clarament insuficients, per l’altra. 
 
La primera cosa que calia era una urgent revolució de la precària oferta de les escoles 
“nacionals”, per tal de crear un veritable ensenyament públic. La realitat educativa de 
l’ensenyament públic era clarament insuficient, i molt llunyana de l’estat del benestar que 
en matèria educativa gaudien els països de l’actual Unió Europea. Però, òbviament, això no 
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es fa de la nit al dia, i menys en un context sociopolític i economòmic extremadament 
complicat1. 
D’entrada, l’oferta d’ensenyament públic2, per si sol, no podia cobrir les demandes en 
matèria educativa de la societat espanyola i catalana per diferents raons: 
politicoideològiques i, principalment, econòmiques, cosa que els diferents governs de 
l’Estat i de la Generalitat van anar solucionant “concertant” centres de titularitat privada, 
per tal de complir amb el mandat constitucional d’oferir ensenyament gratuït i obligatori –
ampliat després, amb la LOGSE, des dels sis fins als setze anys- d’una manera molt més 
econòmica, i satisfer, al mateix temps, la “llibertat d’ensenyament” que la Constitució 
exigeix, fruit d’un consens per part dels diferenst grups sociopolítics que la crearen, però 
que encara és avui motiu de recels i interpretacions diferents, que cal superar, tal com 
després exposarem. 
 
Tot això ens ha portat a una realitat on l’ensenyament obligatori es troba fragmentat dins 
d’una xarxa educativa molt heterogènia i desigual fins al punt que, des d’una perspectiva 
actual, llunyana de la conjuntura de la transició i, afegit als canvis de tot tipus de les 
darreres dues dècades,  ja és hora de realitzar canvis profunds.  
 
Per això, ens proposem elaborar un discurs per un pacte educatiu, que acabi d’una vegada 
amb els vells problemes -que al nostre parer n’emmascaren altres que són els realment 
importants- entre “pública” i “privada”, i que acabi també amb els vells tòpics que associen 
escola privada concertada amb la dreta i escola pública amb l’esquerra.  
                                            

1 El 1981 es produí un intent de cop d’estat que condicionaria la política del futur més immediat; el 1982 
arriben els socialistes al poder; el 1985 es crea la LODE, amb una voluntat trencadora amb la política 

educativa del passat, però fruit també de la conjuntura politicoeconòmica; i el desenvolupament de l’estat de 
les autonomies amb les consegüents transferències en matèria educativa. A tot això, cal afegir, com vèiem, la 

crisi econòmica mundial (1973), iniciada a finals dels anys 70 a l’Estat espanyol, que colpejava amb molta 
força. 

2 Entenem com a tal, les escoles de titularitat de l’administració, que van passar de ser escoles estatals a ser 
escoles públiques, i monopolitzaren un concepte que, com després intentarem justificar, no hauria de ser 

propietat exclusiva d’una part de la  xarxa de centres educatius que fan un servei públic .  
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Des del nostre punt de vista de sindicat, fomentar avui segons quins enfrontaments és una 
actitud pròpia d’un conservadurisme d’esquerres, molt curt de mires i que no ens permet 
avançar ni solucionar els veritables problemes de fons de l’educació, com veurem.   
 
És cert que la tradició de FETE-UGT, a la qual molts encara estan o estem molt aferrats, ha 
apostat sempre per l’escola pública com l’instrument per excel·lència per fer efectiu el dret 
a l’educació de tothom, i la construcció de la cohesió social en una societat millor. Però 
creiem que ja ha arribat l’hora de dir que aquest objectiu tan lloable, que ens defineix com a 
esquerra, té més instruments que les escoles de titularitat pública. Existeixen uns tipus 
d’escola que fan un servei social amb la mateixa dignitat, i que persegueixen els mateixos 
objectius socials que nosaltres des de l’esquerra. I aquestes “escoles socials”, sorgides de 
la societat civil, que presenten una diversitat de plantejaments enriquidors -no tan sols de 
plantejaments metodològics, sinó també ideològics-, no són tan sols dignes de rebre els 
concerts econòmics suficients -que alguns han qüestionat, i s’hi han oposat de manera 
dogmàtica des d’un pretès esquerranisme. 
 
És a dir, calen uns concerts suficients perquè aquestes escoles puguin funcionar, ja que 
també volen una educació que ens porti a una societat més justa i, en definitiva, millor. I 
això, des de FETE-UGT, ho hem de defensar sense complexos, de la mateixa manera que 
ho fem amb l’escola “pública”. I això no ho estem fent amb la vehemència que cal. Sovint 
ens hem limitat a la defensa dels treballadors de l’ensenyament dels centres concertats, fet 
molt lloable que continuarem fent perquè sempre hi hem cregut, però ara, a més, us 
proposem, companys i companyes, defensar “l’escola social” que coneixem amb el nom de 
concertada. 
 
Anar en contra d’això, no només implica desconèixer el marc legal en què ens movem, sinó 
també ignorar profundament la realitat educativa del país; per exemple, la gran tradició 
històrica d’escoles avantguardistes en pedagogia que el franquisme va tallar de socarrel, o 
el fet que un percentatge molt gran de la nostra població escull aquest tipus d’escola sense 
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cap tipus de pressió (i no estem parlant d’una societat de milionaris! O dual, el tema és més 
complex que aquest reduccionisme). 
 
És a dir, en aquest país tenim uns condicionaments jurídics, econòmics, socials 
politicoideològics i culturals, que permeten i expliquen l’existència de centres privats i de 
centres concertats3. I canviar això, sense més, a part d’un acte de sectarisme, al nostre 
parer, és d’una gran ingenuïtat, i demostra una manca de praxis política impressionant. El 
que sí que és desitjable i possible, des de la mateixa llei i des dels nostres posicionaments 
ideològics, és exigir els canvis que facin falta perquè les escoles concertades siguin 
realment “escoles socials” o, dit d’una altra manera, agradi o no, que si això és així tothom 
sàpiga que formen part del que hauria de ser una ÚNICA XARXA d’escoles del sistema 
educatiu. I això és el que ara intentarem explicar amb més arguments: la defensa, no 
només de tot tipus de treballador de l’ensenyament, sinó també de les escoles socials, fruit 
de la iniciativa civil. 
 

Per una xarxa d’escoles diferents però iguals en drets i en deures

                                            
3 Per exemple, la Constitució Espanyola, a  article 27 reconeix, vinculats al dret a l’educació, altres drets i 

obligacions bàsics, tant dels ciutadans com dels poders públics, com són ara la llibertat d’ensenyament, la 
llibertat de creació de centres docents, dins del respecte als principis constitucionals, l’obligació dels poders 

públics de garantir el dret que assisteix els pares per tal que els seus fills rebin la formació religiosa i moral 
que estigui d’acord amb les seves pròpies conviccions, i l’obligació dels poder públics d’ajudar els centres 

docents que reuneixin els requisits que la llei estableixi. 
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2. ESCOLES D’INICIATIVA SOCIAL (CONCERTADES)? SÍ. 

ESCOLES DE TITULATITAT PÚBLICA? SÍ. 

PACTE ESCOLAR PER LA CREACIÓ D’UNA SOLA XARXA EDUCATIVA 

PER A TOTHOM4, DIGNE,  DEMOCRÀTICA I PLURAL? TAMBÉ! 

 

2.1 PER UN NOU MODEL EDUCATIU QUE ACABI AMB UN ENFRONTAMENT 

QUE NO BENEFICIA NI A LA PÚBLICA NI A LA CONCERTADA. 

 
 L’ensenyament és un dret i, com a tal, està sostingut amb fons públics, ja sigui de forma 
directa, en el cas dels centres públics, ja sigui en forma de “concerts”, al sector privat-
concertat. Ara bé, aquesta doble xarxa de centres a la qual, no ho oblidem, es veu obligada 
a assistir la població escolar de Catalunya, no pot ser un sistema injust i clarament 
desigual per a ningú, ni per als centres, ni per als treballadors/es de l’ensenyament, ni 
tampoc per als alumnes. I això, malauradament, no és així; ni la tendència és que canviï des 
del Departament d'Ensanyament i des dels diferents Governs de l’Estat. Per la qual cosa, i a 
diferència del que ha estat succeint fins avui, urgeix un pacte escolar entre pública i 
privada que, com hem dit, avui no satisfà ningú, i bastir un ensenyament públic a partir 
d’escoles d’iniciativa social (concertades) i d’escoles públiques, igualades en drets i 
deures -ben definits-, i cohesionades a partir d’una xarxa integrada que haurà de satisfer, 

                                            
4 Si preferiu, podríem parlar d’un “ensenyament públic”, sempre i quan aquest concepte no estigui 

monopolitzat per cap sector del sistema educatiu finanançat amb fons públics, com succeeix actualment -
mostra d’una incongruència inacceptable i, d’altra banda al servei d’ uns interessos molt concrets, com 

veurem. 
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conjuntament!, les demandes educatives de la totalitat de la població resident en el nostre 
país. Per això, FETE-UGT lluitarà per un nou consens institucional en matèria educativa 
(però de veritat, no operacions de maquillatge pseudoreformista!) i per la unitat de tots els 
professionals de l’ensenyament, sense excepcions, per tal de dignificar la professió. Anem 
a veure les anàlisis i propostes, des de FETE-UGT, per al debat. Creiem que ja ha arribat 
l’hora d’un nou impuls quantitatiu i qualitatiu al sistema esducatiu per resodre els 
problemes que encara subsisteixen, i afrontar millor els nous que s’han generat per la 
pròpia realitat social dels darrers anys. 
 
Així, com deiem en començar, urgeix integrar en una sola xarxa els centres del sistema 
educatiu (que és el que ara ens ocupa), però no oblidem que aquests centres oberts a 
tothom han de tenir unes infraestructures dignes (hi ha encara! espais no aptes per 
impartir classes; moltes escoles que no tenen els recursos suficients per afrontar el repte 
que exigeix l’ensenyament de les noves tecnologies, etc.); no s’ha resolt bé el tractament 
de la diversitat de l’alumnat; continua el menysteniment de la professió de docent; no s’ha 
acabat amb la violència als centres; cal definir, com a dret educatiu dels infants, els 
períodes d’edat compresos entre 0 i 6 anys, per tal que tothom hi tingui un accés gratuït; 
cal millorar la gestió dels centres; cal una Formació Professional5 de veritat; són 
necessaris pressupostos sufcients, etc. 
 
Com veiem, de problemes n’hi ha molts, però massa sovint tots aquests problemes 
educatius s’han simplificat des de certs àmbits mediàtics, polítics, associacions 
corporativistes, etc., i han utilitzat l’escola concertada com a boc expiatori de tots els mals  
de l’educació, així, sense més.  
 
Fixeu-vos bé en la perversitat d’això a primer cop d’ull: 
 

                                            
5 Històricament, la “Formació Professional” no ha estat ni una cosa ni l’altra; és encara l’assignatura pendent 

de qualsevol “Reforma educativa”. 
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- Des del punt de vista polític, ens “xuclen” l’energia que hauria d’anar dirigida cap al 

poder polític, encarregat de solucionar aquests problemes en una lluita estèril, que ja 
és un “clàssic” del començament i final de curs de cada any.  

- Des del punt de vista sindical, al mateix temps, es fragmenta el col·lectiu de 
professionals de l’ensenyament en dos grans grups enfrontats. Des del punt de vista 
del control social, la situació és fantàstica, és el triomf del “divideix i venceràs” on han 
caigut sindicats com USTEC o USOC. 

- Quant als centres concertats, aquests han estat deslegitimats per una part de la 
societat, de tal manera que la seva força reivindicativa és nul·la, per exemple, en la 
reivindicació d’un finançament suficient, cosa que ja va bé a l’administració, que ho veu 
amb excel·lents ulls, ja que li permet la pràctica de la subcontractació del servei 
educatiu; o despreocupant-se  d’una crisi de la concertada que hom desconeix: estan 
tancant escoles concertades, en els darrers anys hi ha hagut una pèrdua d’alumnat de 
5.000 places; i, des del punt de vista sindical, recordem que els treballadors/es de la 
concertada no tenen el seu lloc de treball assegurat. 

- I l’escola pública, mentrestant, desenfoca les seves legítimes reivindicacions, i 
converteix  l’escola privada en el gran maligne, causa dels seus mals i el gran fre al seu 
creixement qualitatiu i quantitatiu. 

 
Són només algunes de les coses que hom pot extreure en una primera lectura d’aquesta 
política de la doble xarxa. Però anem a una anàlisi més profunda que desemmascari els 
veritables frens a la millora de l’estat actual del sistema educatiu, per tal de poder fer 
propostes concretes. 
 
La reflexió sobre la relació entre l’escola pública i l’escola concertada cal fer-la, sobretot, 
des de la perspectiva del nostre posicionament polític, perquè parteix de la base de 
l’interès general d’una educació de qualitat per damunt d’interessos econòmics, de classe, 
ideològics, corporativistes i també de rendabilitat política.  
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L’educació no és una mercaderia; és un servei públic i un dret essencial per a tota la 
població resident al país, sense cap exclusió. A partir d’aquí, ha de quedar ben clar que les 
escoles concertades que defensem NO són escoles privades amb afany de lucre o de 
beneficis de qualsevol altre tipus. Insistim, des de la nostra opció política, no seran objecte 
de la nostra defensa com a model educatiu aquells centres que, en tant que institucions 
privades concebudes com a negoci, es dediquin a explotar les preferències elitistes i de 
distinció dels més rics, essent un element bàsic de la reproducció d’una societat classista i 
injusta. Això és compatible amb la rotunda afirmació que com a sindicat defensarem amb la 
mateixa fermesa de sempre les condicions laborals també del col·lectiu de treballadors/es 
de l’ensenyament, com ho fem amb qualsevol altre col·lectiu, sigui del sector que sigui, i 
treballi per a qui treballi. 
 
I l’única cosa que molts hem de canviar per ser el gran sindicat, però sobretot hem 
d’assumir-ho en els nostres plantejaments ideològics de FETE-UGT, per tal de convèncer, 
és que aquest servei públic no és monopoli6 de les escoles públiques, ni les escoles 
concertades són un complement circumstancial (alguns diuen subsidiari) per portar a 
terme aquest servei; i que aquest servei també pot estar gestionat, perfectament, des de la 
iniciativa social. Les escoles mereixedores del concert per llei i vocació han de ser part 
consubstancial de la xaxa de centres del nostre sistema educatiu, sempre i quan aquests 
centres estiguin subjectes als mateixos drets i deures que han de definir una escola 
pública, en el sentit de dirigida a tothom sense cap exclusió, ja que les finalitats són i han 
de ser comunes: la qualitat educativa per a tothom. 
 
En els propers punts, ens proposem definir aquesta escola concertada en la que creiem, i 
al mateix temps intentarem que “des de la pública” ningú es quedi amb recels, però no 
només això, sinó que esperem que comprenguin i facin l’esforç de posar-se en un altre lloc 

                                            
6 Els governs no es poden reservar l’educació com si fos un monopoli. D’altra banda el somni de tot estat, o 

entitat, o poder polític! però sí, sempre que estigui legitimat democràticament ha d’exercir el control del 
sistema educatiu en els seus aspectes bàsics com veurem. 
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per entendre aquests plantejaments, en els quals creiem i, com intentarem fer palès, que 
ens beneficiaran a tots i a tothom. 
 
 

2.2 LES ESCOLES CONCERTADES, DES DE LA SEVA DIFERÈNCIA, HAN DE 

COMPARTIR ELS MATEIXOS DRETS I DEURES QUE TOTS ELS CENTRES 

SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS. 

 
Tota escola que formi part del nostre sistema eductiu, idependentment de la seva titularitat 
i sostinguda amb fons públics (escoles concertades i públiques), ha de compartir un comú 
denominador en drets i deures, que les iguali en la seva diferència. Des del punt de vista de 
la concertada, això es podria concretar en una tipologia de centres que, a més a més d’un 
ideari propi –fet molt sa en una societat democràtica, pluralista i lliure- tinguin aquest 
objectiu molt clar. Per això, explicitarem quins són aquests drets i deures: 
 

2.2.1 L’ESCOLA CONCERTADA HA DE SER UNA ESCOLA OBERTA A TOTHOM 

 
És una condició sine qua non tota escola concertada ha d’atendre tots els alumnes sense 
cap discriminació explícita o implícita, d’acord amb una normativa d’admissió d’alumnes 
que eviti la configuració d’una doble xarxa educativa i dels seus efectes segregadors. 

 
Cal corregir una realitat històrica que ve del passat, en la qual moltes de les escoles de 
titularitat privada eren classistes, i hi anaven, majoritàriament, només aquells que la podien 
pagar (també hi havia centres que no ho eren, cosa que sovint no es recorda, i que estaven 
allí on l’estat ni arribava ni volia arribar).  

 
L’escola concertada ha d’estar oberta a tothom sense cap tipus de discriminació: de 
gènere, ètnica, social, ideològica, cultural, de capacitat acadèmica, religiosa, etc. Cap. No 
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renunciarem mai a una concepció de l’educació com a servei públic que permeti la 
formació de tots els ciutadans i ciutadanes7. I això, encara que alguns ho dubtin, es pot fer 
des de la iniciativa civil com des dels poders públics, que han de configurar una mateixa 
xarxa integrada i disposada a la col·laboració per un fi comú, i mai en competència.  
 
I per això, cal vetllar perquè uns i altres no es desviïn d’aquest principi innegociable: 
garantir la llibertat d’oportunitats i, en la mesura del possible, satisfer també el dret 
d’elecció de centre per part de les famílies, dret del tot legítim, però no l’únic i principal, 
com alguns creuen, quan centren els seus discursos en funció de “l’usuari” i la seva 
llibertat d’elecció de centre8. 

 
Per fer una escola oberta a tothom és necessari fer efectiu el principi de gratuïtat. Aquest 
punt, evidentment, és clau per la seva importància, i va més enllà del que diem aquí. Per 
això, hi dedicarem un apartat més ampli, perquè és el veritable moll de l’os i el principal 
problema a solucionar que s’amaga en aquesta polèmica pública-privada, així com la clau 
principal per millorar el nostre model educatiu. 
 

                                            
7 En cap moment del nostre discurs ha sortit la “problemàtica dels nou vinguts i dels seus fills”, o 

malanomenats “immigrants”, perquè des de la nostra perspectiva és un redundància, ja que sempre que diem 
tothom, tots els ciutadans/es, la població, la nostra societat, etc., aquest col·lectiu hi és inclós de ple dret. No 
ens agrada col·lectivitzar els problemes de les persones i, menys, en uns moments on patim una forta onada 

xenòfoba. Els problemes educatius de cada alumne són específics i diversos. 
8 Som conscients que avantposem, per tradició i convicció política, el dret a la igualtat d’oportunitats, la 

voluntat de superar les desigualtat socials, la redistribució dels béns culturals i econòmics, la major 
dedicació als menys afavorits, la gratuïtat, etc., per damunt de la “lliure elecció”, concepte marcadament 

mercantilista i neoliberal que, mal entès, només fomenta una competitivitat entre els centres per disputar-se 
la “clientela” que s’ha posat molt cara per tothom (i és una de les raons ocultes de les tensions 

interescolars), com a conseqüència de la baixa natalitat del nostres país i la busca d’un alumnat més “fàcil en 
termes educatius”, tenint en compte els recursos que tenim per atendre la diversitat. Resumint, llibertat 

d’elecció sí, sempre que es pugui, però condicionada a principis eticopolítics que considerem superiors. 
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Però remarquem, ja, que, fer efectiu aquest principi de gratuïtat, sí que és obligació dels 
diferents poders públics, com a gestors que són dels impostos de tots/es. I això, com 
veurem, no és així. El nostre sistema educatiu no té un finançament suficient per garantir la 
gratuïtat real de tothom. 
 
Quant a polèmiques mediàtiques, i perquè ningú ens atorgui coses que no hem dit, aquí 
volem que quedi ben clara una cosa: mai defensarem, des de FETE-UGT, una escola 
classista que es desviï de la raó per la qual fou concertada: oferir un servei públic.  
 
 I, per acabar, és de calaix, exigir que es dugui a terme una gestió transparent i controlable 
socialment dels recursos i del sistema educatiu. 
 
 

2.2.2 L’ESCOLA CONCERTADA TAMBÉ HA DE TENIR UN FINANÇAMENT SUFICIENT. 

 
 
Sens dubte, el principal problema del sistema educatiu del nostre país és el d’un 
finançament clarament insuficient. 
 
Catalunya és la CCAA que menys part del seu PIB dedica a educació9. Un punt per sota de 
la mitjana espanyola, que al mateix temps també és molt baixa. Segons dades oficials 
contrastades i facilitades pel mateix Ministeri i l’OCDE, la inversió en educació ha passat en 
el període comprès entre els anys 1993 i 2000, del 4,9% al 4,5% del PIB.  
 
L'OCDE estableix que els països de la seva zona consagren una mitjana del 5,75% del PIB a 
finançar institucions educatives. Si tenim en compte que la majoria d’aquests països 
gaudeixen d’un estat del benestar que funciona des de fa moltes dècades, podrem 
concloure que la política del Govern “del dèficit zero” i del Govern de la Generalitat en 
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9  Segons un rigorós estudi fet pel professor Jordi Guiu (La Vanguardia, 24 de setembre de 2001). 
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inversió educativa ha estat i és clarament insuficient. I, el que és pitjor, que això ha succeït 
en un període de temps en què la “riquesa estatal” ha augmentat per damunt del 
percentatge destinat en educació. A més a més, aquest període coincideix amb el 
desenvolupament de la gran “Reforma educativa” que tothom critica, fins i tot des dels 
poders10 públics, els principals culpables al nostre parer, del fet que aquesta no hagi tirat 
endavant per múltiples raons, que ja hem desenvolupat àmpliament en altres espais (veure 
la nostra pàgina web: http://www.feteugt.net/ ). 
 
L’insuficient finançament del sistema educatiu és patit per la doble xarxa de centres 
sostinguts amb fons públics, en major o menor mesura. En ambdues xarxes de centres no 
és compleix el principi de gratuïtat i qualitat de l’ensenyament que els poders públics han 
de garantir a tot ciutadà en edat escolar i s’ha de recórrer a aportacions privades que 
perverteixen greument el sistema educatiu i són causa de mals usos, discriminacions, 
recels, ressentiments, etc., cosa que genera una situació tremendament injusta en la nostra 
societat.  
 
Així, ni els centres públics ni els concertats estan suficientment finançats, i necessiten 
d’aportacions econòmiques per part dels “usuaris”; a la concertada, parlem de quantitats 
molt importants i variables. Això comporta dos conseqüències inadmissibles: 
 

1. Un sostre econòmic molt limitat que impedeix oferir un ensenyament de qualitat  als 
nostres centres. 

2. I una situació tremendament injusta, en no garantir l’estricte gratuïtat de 
l’ensenyament, fet molt greu en si mateix, que permet un desviament i concentració 
dels alumnes amb necessitats educatives més complexes11, majoritàriament, a 

                                            
10 Volem  remarcar que utilitzem la paraula “poders” de manera molt deliberada, en aquest cas, en lloc de 

l’eufemisme “administracions”. 
11 Està demostrat que la variable, que de manera sistemàtica té major incidència en els resultats dels 
alumnes, és la que respon al nivell sociocultural dels seus pares. Consegüentment, els alumnes amb 

dificultats educatives majors, s’aniran concentrant a les escoles públiques. 
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l’escola pública. I hem dit majoritàriament, i no exclusivament, perquè seria una 
manca de respecte oblidar que hi ha moltes escoles, per exemple, d’educació 
especial concertades, o escoles situades en barris on es concentren sectors socials 
amb una gran problemàtica, en què la presència de la concertada és molt important i 
gens selectiva amb l’alumnat, tot el contrari. 

 
El primer punt no cal comentar-lo, per evident. En el segon ens estendrem una mica més, i 
de manera el més pedagògica possible, amb la voluntat de fer-nos entendre als 
companys/es de la pública i a les seves associacions reivindicatives, per tal que dubtin i 
revisin, si ho creuen oportú, el lloc on han d’anar dirigides les seves legítimes 
reivindicacions. 
 
Als poders públics els surt molt més barat tractar l’escola concertada com a una empresa 
de “subcontractació”12, que invertir en escola pública. Entre altres coses, perquè les 
condicions laborals dels treballadors/es de l’ensenyament concertat són pitjors, malgrat fer 
la mateixa feina (veure la nostra plataforma de negociació del Conveni de Catalunya), i 
perquè una part important del cost real del servei serà pagat per “l’usuari”, ja que els 
concerts són insuficients. 
 
Així, actualment, ens atrevim a dir que el finançament no només és injust, sinó que també 
és il·legal, perquè no assegura que l’ensenyament s’imparteixi en condicions de gratuïtat i 
incompleix el compromís i garantia de l’Estat de finançar el servei públic de l’educació en 
el seu cost real dels centres concertats, segons la legislació vigent. 
 

                                            
12 S’entén per subcontractació una de les pràctiques neoliberals més esteses en l’actualitat. L’empresari, en 

aquest cas “l’Administració”, atorga una part de la feina que està sota la seva responsabilitat a altres 
empreses que fan la mateixa feina per un cost econòmic menor, sovint, i a la pràctica, a costa d’unes 
condicions laborals dels treballadors més precàries en tots els sentits, a costa de menors costos en 

seguretat, infraestructures, etc. 
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La insuficiència pressupostària dels diferents Governs obliguen els centres, tant públics 
com privats, a fer pagar els costos a les famílies o tutors. 
 
 Actualment, i amb dades del propi departament, del total de la despesa de funcionament, 
en els centres públics més d’un 10% és assumit directament pels usuaris en forma 
d’aportacions dels alumnes i de les AMPES. 
 
Molt més escandalós és el que passa amb el finançament de les escoles concertades, com 
veurem tot seguint un excel·lent estudi de la situació econòmica de la concertada fet pel 
Fòrum Disset13. 
 

“...a Catalunya només les activitats complementàries dels centres concertats estan 
regulades per Decret i perfectament definides com activitats voluntàries, no 
avaluables i fora de l’horari lectiu dels alumnes el cost de les quals no pot generar 
cap benefici econòmic pel centre que les organitzi. Aquestes activitats són 
autoritzades per l’administració educativa en el seu disseny i cost, que, en l’actualitat 
oscil·la entre les 6.000 PTA i 8.000 PTA mensuals per alumne...”  
 
 

És a dir, que tenim una forma de finançament extra que comporta beneficis, però atenció, i 
seguint aquest magnífic estudi, beneficis possibles “perquè es carrega damunt dels 
treballadors, ja que es calcula el preu a cobrar a les famílies sobre la base d’una 
remuneració del personal que després no es fa efectiva!”. En certa manera, podem dir que 
les salaris baixos dels treballadors de la concertada permeten el finaçament insuficient de 
l’administració! 
 
 Sí. A aquests diners de mitjana que cobra una escola concertada per unes hores 
complementàries, que a la pràctica es fan de forma irregular (com si d’una hora lectiva més 
es tractés), enmig de la jornada escolar obligatòria... S’hi afegeix: 

                                            
13 Veure http://www.tinet.org/~forum17/ . Aportacions del Fòrum Disset a la Conferencia Nacional del PSC 

sobre “Educació, Treball i Innovació”, Sitges, 17 i 18 de novembre de 2001. El document és consultable en la 
seva totalitat a http://www.psc.es/ambit/Confnac/Documents/   
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“...les aportacions “voluntàries” a l’entitat titular per diversos conceptes (despeses 
de cooperativa, finançament complementari, aportacions AMPES, manteniment....) 
que són habituals en determinats tipologies de centres i poden arribar a les 12.000 o 
15.000 PTA al mes, veurem un panorama, en el cas de l’ensenyament concertat, que 
cal reorientar en la recerca de la finalitats socials de l’educació.” 
 
 

Podem afirmar que els poders públics són els causants dels grans problemes que, sovint, 
s’atorguen a l’escola concertada, en permetre “que els centres concertats percebin unes 
quantitats, fora de tot control social, que, en el millor dels casos serveix a la titularitat per 
la compra d'equipaments, despeses d’inversió o amortització de capital, ja que aquests 
conceptes no estan inclosos en els concerts educatius, i, en el pitjor dels casos, poden 
servir per l’enriquiment d’empresaris sense escrúpols”. A tot això, cal afegir-hi uns docents 
que actuen com a mà d’obra barata i precària del sistema. 
 
Són massa anys així, la situació demana una transformació política urgent, una millor 
planificació i una inversió en educació com mai s’ha fet. Cal:  
 
Assegurar un finançament just per a tot el sistema educatiu, per a tots els centres (i qui en 
faci un mal ús, doncs que passi a disposició judicial), que permeti la real gratuïtat en 
l’educació i els recursos suficients per desenvolupar aquest servei. 
Una planificació de la inversió econòmica prioritzada per necessitats ben inventariades, 
independentment de la titularitat del centre. Cal singularitzar el finançament. 
Homologació absoluta de tots els treballadors de l’ensenyament que integren la xarxa de 
centres sostinguts amb fons públics, sigui quin sigui el seu model de contractació. NO es 
pot abaratir els costos d’educació mantenint unes condicions laborals discriminatòries, 
insuficients i fràgils. 
Establir, com a període d’escolarització, les edats compreses entre els 0 i els 3 anys, i entre 
els 3 i els 6 anys, i garantir la seva gratuïtat tant en escoles públiques com concertades. 
Promoure la integració dels centres en xarxa als efectes d’intercanviar experiències i 
recursos amb el conjunt de les escoles sostingudes amb fons públics del territori. 
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Acabar, d’una vegada per totes, amb un mapa escolar clar que digui quines són les escoles 
concertades que el poder públic consideri com a tals, i així s’acabi amb l’angoixa, patida 
pels centres concertats i pels seus treballadors, que suposa viure amb la incertesa de si 
l’any que ve es mantidran les unitats concertades o el meu lloc de treball continuarà, etc. 
Establir el control necessari, per part de l’administració, per tal de garantir el bon ús dels 
diners públics,  la seva Transparència en la gestió, així com el compliment i la qualitat del 
currículum ensenyat. 
 
I, sobretot, un decret de matriculació just. 
 

2.2.3 ESTENDRE EL RÈGIM DE CONCERTS A L’EDUCACIÓ INFANTIL EN EL 

TRAM DE 0 A 6 ANYS. 

 
El dret de tothom  a accedir a l’educació bàsica en condicions de gratuïtat i en un marc de 
llibertat i d’igualtat d’oportunitats, no pot ser degudament exercit quan el finançament dels 
diferents tipus de centres docents sostinguts amb fons públics és discriminatori, en 
particular en l’etapa d’educació infantil, que és la porta natural d’entrada a l’educació 
bàsica i obligatòria. 
 
Per tal d’evitar discriminacions, els centres concertats han de tenir també concertat el tram 
de 0 a 6 anys, en el cas d’impartir-lo.  
 
No entenem els recels que això comporta, ja que és la millor manera d’evitar la 
discriminació, en eliminar el pagament de l’etapa infantil que exclou, d’entrada, tot aquell 
sector que no pot pagar els alts preus d’una educació infantil “privada”.  
 
Com a conseqüència d’aquest filtre econòmic, que ja exclou en un primer terme cert 
alumnat que prové de poblacions socioeconòmiques amb baix poder adquisitiu, entenem 
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una vegada més com els alumnes més “dificils” per la seva escolarització van a parar a 
l’escola pública.   
 
Fixeu-vos com el concert de l’educació infantil, la millora del finançament de les escoles 
concertades, la corresponent i real regulació de les hores complementàries, l’homologació 
laboral dels treballadors de l’ensenyament, etc., no tan sols milloren el sistema, sinó que 
ens beneficia a tots, en eliminar els criteris econòmics que condueixen a una doble xarxa 
educativa segregadora.  
 
El problema es redueix, no a lluitar contra els concerts sinó a concertar bé aquells centres 
que realment tinguin ben definida la seva vocació de funció pública i, a partir d’aquí, bastir 
una sola Xarxa d’escoles de servei social digna i de qualitat; una xarxa de centres amb les 
mateixes responsabilitats, de manera que s’articuli una xarxa integrada i integradora de 
totes les escoles finançades amb fons públics que siguin responsables de l’èxit escolar de 
tots els infants i joves. 
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