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Units Per Avançar  

Eleccions 2021 

 

Econòmic i legal 3 
Segregació . 3 

Ajuts activitats complementàries i extraescolars. 3 
Ajuts i beques menjador. 3 
Ajuts i beques transport. 3 
Ajuts i beques per llibres o tecnologia. 4 

Igualtat de tracte escola estatal i d’iniciativa ciutadana 4 
Equiparació condicions laborals del professorat de l’escola d’iniciativa ciutadana. 

4 
Compromís amb la millora del finançament a l’escola d’iniciativa ciutadana per 
assegurar-ne la gratuïtat. 5 
Progressió docent: carrera professional, formació, competències, etc. 5 

Atenció a la diversitat 6 
Altes Capacitats 6 
Decret 2017 escola inclusiva 6 

Defensa i desenvolupament de la LEC 6 
Escola bressol 7 

Social 7 
Participació familiar en l’educació dels fills. 7 
Lliure elecció de centres: art. 26.3 Drets Humans. 7 
Lliure creació de centres: art. 14 drets fonamentals de la UE. 8 
Defensa Protocol de Drets Civils i Socials 9 
Defensa de l’escola diferenciada 9 
Cerca gran pacte educatiu 9 

Acadèmic 10 
Abandonament/fracàs escolar 10 
Promoció de la creativitat 10 
Digitalització 10 
Promoció llengües estrangeres 10 
Lectura 10 
Pensament crític 10 
Millora FP i FP Dual 11 
Promoció STEM 11 
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Econòmic i legal 

 Segregació .  Puntuació: 18/20 

Ajuts activitats complementàries i extraescolars.                        Puntuació: 5/5 
Tracten les activitats complementàries i cerquen la seva gratuïtat de forma           

clara i en tot el programa parlen de millorar el finançament que pugui reduir              

la segregació escolar per motius econòmics. 

 

Ajuts i beques menjador.                   Puntuació: 4/5 
No parlen directament dels ajuts menjador, però molt probablement quedi          

englobat en totes les ajudes a activitats complementàries que volen impulsar. 

 

Ajuts i beques transport.                   Puntuació: 4/5 
En el programa tracten la problemàtica econòmica que pot ser el transport            

escolar per a la lliure real elecció de centre per part de les famílies. Malgrat               

tot, pot ser que la seva voluntat d’assignar places a l’alumnat pugui implicar             

que les ajudes quedin limitades a certes zones. 
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Ajuts i beques per llibres o tecnologia          Puntuació: 5/5 
Tot i que ni esmenta ni parla dels ajuts en llibres o tecnologia, sí que fa                

referència a millorar els criteris per augmentar la provisió de recursos           

materials en centres amb alumnat vulnerable. 

 

 

Igualtat de tracte escola estatal i d’iniciativa social Puntuació: 11/15 

Equiparació de les condicions laborals per al professorat de l’escola          
d’iniciativa ciutadana.          Puntuació: 2/5 
Si bé parlen de garantir la gratuïtat de totes les places i aumentar el              

finançament, no parlen en cap moment de millorar les condicions laborals del            

professorat de l’escola d’iniciativa social. No és segur si ho defensen. 

 

Compromís amb la millora del finançament a l’escola d’iniciativa ciutadana          
per assegurar-ne la gratuïtat.         Puntuació: 4/5 
Tenen en compte la problemàtica del mal finançament envers la lliure elecció            

real de centre. La proposta vol atendre les necessitats particulars de cada            

centre i augmentar el finançament per fer-los econòmicament sostenibles.         

Així i tot, no queda clar si hi hauria la necessària equiparació en el              

finançament entre escola estatal i d’iniciativa social. 
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Progressió docent: formació, competències, etc.         Puntuació: 5/5 
El professorat de l’escola estatal al nostre país té un dels sous més elevats del               

món, però falten incentius per a assegurar la millora contínua. Parla de la             

formació inicial i continua, mostra un pla estretègic a seguir i desenvolupa            

competències específiques dins dels treballadors de l’ensenyament. 

 

Atenció a la diversitat    Puntuació: 7/10 
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Decret 2017 escola inclusiva         Puntuació: 5/5 
Tracten el tema econòmic indispensable per abordar la correcta atenció de la            

diversitat a totes les escoles sostingudes amb fons públics. En parlen i            

profunditzen en el camí que volen seguir per aconseguir-ho. 

Altes Capacitats Puntuació 2/5 
No ens podem oblidar dels alumnes amb altes capacitats que també s’han de             

tractar de forma individualitzada. No en parlen directament, però el decret           

2017 d’escola inclusiva el tracte. Per tant, és possible que quedi englobat en             

d’altres punts indirectament. 

Defensa i desenvolupament de la LEC     Puntuació: 5/5 
Tot el programa respira la LEC, acceptant el gran pacte educatiu que va ésser i               

l’entesa de tota la comunitat educativa. 

Escola bressol     Puntuació: 5/5 
L’escola bressol ha sigut la gran oblidada. Analitzem si es tracta la            

universalitat o es dona sortida a una alternativa que no suposi un fre per a les                

famílies més humils. En aquest cas parla d’un bon binomi escola estatal i             

d’iniciativa social per a aconseguir que tothom hi puguin tenir accés. 
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Social 

Participació familiar en l’educació dels fills.     Puntuació: 3/5 
Defensa de la participació efectiva dels pares en l’ensenyament dels seus fills,            

entenen que són els principals educadors mentre l’escola ha de ser subsidiària            

respecte a aquest dret fonamental. Tot i així, tenen la intenció d’adjudicar            

certes places escolars que, de forma indirecta, implica reduir la capacitat           

d’elecció de les famílies. 

 

Lliure elecció de centres: art. 26.3 Drets Humans.     Puntuació: 2/5 
Tot i que busquen respectar la llibertat d’elecció, parlen de desenvolupar           

plans de distribució de l’alumnat i zonificacions escolars. Aquestes mesures          

són contràries a la llibertat d’elecció de les famílies. 
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Lliure creació de centres: art. 14 drets fonamentals de la UE.           
Puntuació: 2/5 
Tot i que no defensen en tots els sentits la lliure elecció de centres hi estan en                 

força consonància. El programa, encara que no ho mencioni, sembla que està            

en la línia de preservar aquesta llibertat fonamental. 

Defensa de l’escola diferenciada     Puntuació: 0/5 
Tenen una clara voluntat de no ajudar a aquest model pedagògic. La llibertat             

educativa només es pot defensar amb la tolerància a totes les propostes. 

 

Defensa de la religió a l’aula: Protocol de Drets Civils i Socials Art             
18.4    Puntuació:  0/5 
Parlen amb claredat d’impulsar una escola laica. Deixen fora, per tant, les            

altres conviccions i plantejaments reconeguts en un gran nombre de          

declaracions internacionals. 
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Acadèmic 

Abandonament/fracàs escolar     Puntuació: 5/5  
Tenen tot un regitzell de mesures ben ordenades per intentar-ho reduir. Les            

més genèriques serien les següents: 

 

Promoció de la creativitat     Puntuació: 5/5 
Hi ha un pla clarament definit que permet veure un horitzó viable per la              

promoció de les arts i la creativitat en les aules de les escoles catalanes. 
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Digitalització     Puntuació: 2/5 
Parla del repte que suposa el món en què vivim i de dotar dels equips               

necessaris, però després no esmenta com afavoriran en les escoles noves           

assignatures que puguin desenvolupar aquest coneixement en els infants. 

Promoció llengües estrangeres       Puntuació: 4/5 
Hi una clara voluntat de millorar el coneixement en llengua estrangera, però            

no parlen de mesures concretes per dur-ho a terme. 

 

 

Lectura       Puntuació: 1/5 
No en parla i és un fet important a tenir en compte. 

Pensament crític     Puntuació: 2/5 
És una proposta molt semblant a la majoria de programes. Esmenten la            

voluntat, però no hi ha cap mena de proposta que permeti saber com ho volen               

fer realitat. 
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Millora FP i FP Dual     Puntuació: 5/5 
La proposta és concisa per millorar l’FP, incorporar l’FP Dual i permetre que             

la formació professional sigui un motor per la inserció de les persones amb             

menys qualificació acadèmica i professional. 

 

 
Promoció STEM      Puntuació: 3/5 
En parlen directament, però a nivell universitari. Queda una mica penjat com            

es faria aquesta promoció en l’àmbit de l’ensenyament obligatori. 
 
 
 
 


