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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 social 4 
Equiparació de les condicions laborals 4 
Compromís amb la millora del finançament a l’escola d’iniciativa 5 
Progressió docent 5 

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

Defensa i desenvolupament de la LEC 6 
Escola bressol 6 

Social 8 
Participació familiar en l’educació dels fills. 8 
Lliure elecció de centres: art. 26.3 Drets Humans. 8 
Lliure creació de centres: art. 14 drets fonamentals de la UE. 9 
Defensa de l’escola diferenciada 9 
Defensa de la religió a l’aula:  Protocol de Drets Civils i Socials Art 18.4 10 

Acadèmic 11 
Abandonament/fracàs escolar 11 
Promoció de la creativitat 11 
Digitalització 11 
Promoció llengües estrangeres 12 
Lectura 12 
Pensament crític 12 
Millora FP i FP Dual 12 
Promoció STEM 13 
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Econòmic i legal 

 Segregació .  Puntuació: 14/20 

Ajuts activitats complementàries i extraescolars.                        Puntuació: 4/5 
Mostra la necessitat de finançar-ho per evitar la segregació, però no tenen cap             

proposta concreta. 

 

Ajuts i beques menjador                   Puntuació: 4/5 
Parlen d’ajuts concrets i de recuperar serveis de menjador a diverses etapes,            

però no queda clar si seria extensible tant a centre estatals com als d’iniciativa              

ciutadana. Només parla d’instituts i les mesures preses a nivell estatal fan            

dubtar-ho. 

 

Ajuts i beques transport                   Puntuació: 3/5 
No queda clar si és una ajuda per garantir l’accés al transport a tot l’alumnat o                

només per l’adjudicació de places que volen dur a terme. 
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Ajuts i beques per llibres o tecnologia          Puntuació: 3/5 
No esmenta els ajuts en llibres, però sí que fa referència a posar la tecnologia               

suficient per evitar la segregació que poguera sorgir degut la falta de recursos             

tecnològics. La problemàtica apareix perquè de forma evident i intencionada          

només fa esment dels centres estatals. 

 

Igualtat de tracte escola estatal i d’iniciativa social   Puntuació: 4/15 

Equiparació de les condicions laborals per al professorat de l’escola          
d’iniciativa ciutadana.          Puntuació: 1/5 
No en parlen.  

Compromís amb la millora del finançament a l’escola d’iniciativa ciutadana          
per assegurar-ne la gratuïtat.         Puntuació: 0/5 
No en parlen, però probablement sigui perquè no ho contemplen o hi estan en              

contra. En certes parts del programa de fet només fan esment de l’escola             

estatal. 

 
Progressió docent: formació, competències, etc.         Puntuació: 3/5 
No parlen de la carrera professional ni competències. Esmenten la formació           

inicial i permanent, però fa referència a l'oferta no al contingut. 
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Atenció a la diversitat    Puntuació: 7/10 

 

Decret 2017 escola inclusiva         Puntuació: 5/5 
Defensen molt clarament l'escola inclusiva i parlen de finançar els centres i no             

els alumnes. Així s'aconseguiria que l'alumnat pogués escollir amb llibertat el           

centre educatiu al qual vol anar. 

Altes Capacitats Puntuació 2/5 
No el tracten, però és molt probable que quedi englobat en les propoestes de              

NEE que esmenten. 

Escola bressol     Puntuació: 4/5 
En defensen la universalització, tot i que sembla que no vulguin millorar el             

finançament de les places d’iniciativa ciutadana. 
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Defensa i desenvolupament de la LEC     Puntuació: 2/5 
El programa esmenta la LEC en diversos punts, però sembla més fuit de             

l’avinentesa que de una defensa real i voluntat de desenvolupar-la. 
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Social 

Participació familiar en l’educació dels fills.     Puntuació: 1/5 
No en parlen. 

Lliure elecció de centres: art. 26.3 Drets Humans.     Puntuació: 0/5 
Posa clarament en dubte la lliure elecció per part de les famílies. 

 

Lliure creació de centres: art. 14 drets fonamentals de la UE.           
Puntuació: 0/5 
Ras i curt: la llei estatal posa clarament en dubte la lliure elecció per part de                

les famílies. 

 

Defensa de l’escola diferenciada     Puntuació: 0/5 
Fa uns mesos no hi estaven en contra perquè les sentències del Tribunal             

Constitucional la defensen, però ara n'estan clarament en contra. 

 

Defensa de la religió a l’aula: Protocol de Drets Civils i Socials Art             
18.4     Puntuació: 0/5 

La llei estatal posa clarament en dubte que existeixi aquest dret si s’aplica tot              

el que porta. 
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Acadèmic 

Abandonament/fracàs escolar  Puntuació: 5/5  

Esmenten la presència d'un pla i l'esbossen breument. Així i tot hi ha altres              

partis que ho desenvolupen amb més profunditat. 

 

Promoció de la creativitat     Puntuació: 5/5 
Cerquen la manera de fer-ho extensible a tota la població amb una clara             

voluntat d'universalitzar el coneixement artístic en l'ensenyament obligatori. 
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Digitalització     Puntuació: 4/5 
Esmenten la voluntat d’aconseguir una competència digital en l’alumnat, tot i           

que no hi ha cap proposta concreta. 

 

Promoció llengües estrangeres       Puntuació: 5/5 
Propostes concretes per millorar el coneixement de llengües estrangeres,         

sense centrar-se exclusivament en l’anglès. 

 

Lectura       Puntuació: 1/5 
No en parla i és un fet important a tenir en compte. 
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Pensament crític     Puntuació: 2/5 

En parlen molt de passada en la disquisició teòrica inicial. Tot i així, molt              

probablement hi estic d’acord. 

 

Millora FP i FP Dual     Puntuació: 3/5 
Fan una proposta breu on només té en compte les places públiques i no              

esmenta la FP Dual. 

 

 
Promoció STEM      Puntuació: 2/5 
No en parlen, tot i que és possible que quedi englobat de forma poc concreta               

en altres punts. 
 
 
 


