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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: 16/20 

Ajuts activitats complementàries i extraescolars.                        Puntuació: 4/5 
En parlen i cerquen donar accés universal a totes les famílies. Així i tot, no               

desenvolupen un programa clar de com ho volen dur a terme. 

 

Ajuts i beques menjador                   Puntuació: 5/5 
Exposen, encara que sigui de forma abreujada, un pla concret per garantir de             

forma efectiva l'alimentació de l’alumnat. 

 

 
Ajuts i beques per llibres o tecnologia.          Puntuació: 5/5 
Tenen un pla, tot i que escaridament desenvolupat, per donar alternatives i            

finançament adequat a les famílies més empobrides. En una situació on creix            

l’escletxa digital fer possible que el material escolar no suposi un fre per a              

l'alumnat en situacions econòmiques més desafavorides és essencial. 
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Ajuts i beques transport                   Puntuació: 2/5 
En el programa no tracten la problemàtica econòmica que pot ser el transport             

escolar per a la lliure real elecció de centre per part de les famílies. Així i tot,                 

totes les mesures de millora del finançament fan referència a temes paral·lels i             

porta a pensar que s’inclou dins de propostes més globals. 

Igualtat de tracte escola estatal i d’iniciativa social   Puntuació: 8/15 

Equiparació de les condicions laborals per al professorat de l’escola          
d’iniciativa ciutadana.          Puntuació: 2/5 
No en parla directament, però és possible que quedi englobat en la proposta             

de millora de finançament. 

Compromís amb la millora del finançament a l’escola d’iniciativa ciutadana          
per assegurar-ne la gratuïtat.         Puntuació: 5/5 
Parlen del finançament de l’escola d’iniciativa ciutadana, comprometent-se a         

igualar-lo al finançament de l’escola estatal i comprenen la necessitat          

d’augmentar la inversió en els centres de major complexitat, sigui quina sigui            

la seva titularitat. 

 
 
Progressió docent: formació, competències, etc.         Puntuació: 1/5 
No en fan cap menció. 



Anàlisi Educativa 

Units Per Avançar  

Eleccions 2021 

 
Atenció a la diversitat    Puntuació: 3/10 

Decret 2017 escola inclusiva         Puntuació: 2/5 
Es pot considerar, essent molt generosos, que el compromís amb l'escola           

d'educació especial sigui una al·lusió al decret. 

 

Altes Capacitats Puntuació 1/5 
No en fan cap esment. 
 
Defensa i desenvolupament de la LEC     Puntuació: 2/5 
En parla molt breument i quedant una mica difuminat. 

Verificació de dades: La despesa pública catalana en ensenyament és del 3,7% del PIB. 

 

Escola bressol     Puntuació: 4/5 
En parla de forma directa i clara però no suficient com per poder valorar la               

proposta. 

 
 

  



Anàlisi Educativa 

Units Per Avançar  

Eleccions 2021 

 
Social 

Participació familiar en l’educació dels fills.     Puntuació: 2/5 
La defensa clara de l’elecció de centres pot ser-ne una mostra, però no en              

parla directament i s’ha d’intuir. Seria convenient explicitar-ho. 

Lliure elecció de centres: art. 26.3 Drets Humans.     Puntuació: 4/5 
Es defensa la llibertat de centres i es parla d’assegurar el dret a la religió dels                

pares. Tot i així, falten mesures concretes com presenten altres formacions           

polítiques. 

 
 
Lliure creació de centres: art. 14 drets fonamentals de la UE.           
Puntuació: 2/5 
No en parla en cap moment. Malgrat tot, és possible que quedi englobat en la               

defensa de la lliure elecció de centres, però aquesta voluntat hauria de quedar             

explicitada com han fet altres partits. 

Defensa de la religió a l'aula: Protocol de Drets Civils i Socials Art             
18.4     Puntuació: 4/5 
La defensa de l’elecció de centre perd una mica de força en aquest punt. No               

expliciten com garantiran amb una proposta concreta que totes les religions           

tinguin cabuda en el nostre sistema educatiu, especialment les confessions          

que no tradicionalment no han tingut una assignatura pròpia. 
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Defensa de l’escola diferenciada     Puntuació: 5/5 
La defensa com a model pedagògic vàlid que poden escollir les famílies            

garanteix, a priori, que es defensi. 
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Acadèmic 

Abandonament / fracàs escolar     Puntuació: 3/5 
En parlen com un punt concret, però és més una declaració d’intencions que             

no mostra cap mena de contingut. 

 

Promoció de la creativitat     Puntuació: 3/5 
És ambigu i queda englobat en d’altres punts. 

 

Digitalització     Puntuació: 2/5 
En parla tímidament en defensar el finançament de les eines per l'alumnat. 

Promoció llengües estrangeres       Puntuació: 2/5 
En parlen molt breument entre altres punts. 

 

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

Pensament crític     Puntuació: 1/5 

No en parlen. 
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Millora FP i FP Dual     Puntuació: 4/5 
En parlen en punts concrets i expliquen com ho voldrien potenciar. Així i tot,              

falta concreció respecte a d'altres programes. 

 

 
Promoció STEM      Puntuació: 1/5 
No parlen i tampoc fan menció de la revolució tecnològica que esmenten altres partits. 
 
 
 
 


