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Retorna un debat enganyós i perjudicial 

Voldríem haver començat aquest editorial parlant de la innovació, tema que serà abordat a la propera 4a 

Jornada d’Innovació (8 de novembre) i dedicada als ambients d'aprenentatge. O fins i tot a l’acord assolit el 
proppassat divendres entre les entitats representatives de les titularitats del sector i les organitzacions 
sindicals per a l’aplicació dels increments salarials del personal docent dels nivells concertats. Però 
l’actualitat ens condueix per altres camins, preocupants i esgotadors, però que hem d’abordar. 

En efecte, divendres vàrem començar el dia amb una sèrie de titulars apareguts a la premsa digital, tant en 
diaris de Madrid com de Barcelona, del següent tenor: “La guerra de las cuotas de la escuela concertada” (El 
Mundo); “La escuela pública y la privada se alían para denunciar el concierto de colegios de élite” (El País); 
“Ensenyament revisarà tots els concerts educatius de primària. La conselleria vol acabar amb els pagaments 
camuflats de l'escola concertada” i “Les famílies denuncien que els col·legis concertats els cobren 
indegudament” (El Periódico).  

Aquests titulars tenen l’origen en la roda de premsa que dijous a la tarda celebrà la Confederación 
Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), entitat que té per objectiu la 

defensa i promoció de l’escola pública, tal com recullen els seus estatuts. En aquesta compareixença es 
presentà un informe que, segons conclou aquesta associació, posa en evidència que l’escola concertada 
incompleix la Llei Orgànica del Dret a l’Educació. El motiu que esgrimeixen és l’exigència del pagament 
obligatori de les quotes mensuals, sota diferents denominacions. Aquesta afirmació arriba després que una 
empresa especialitzada en la metodologia mystery shopper hagi registrat, a través de visites a les escoles 
fent-se passar per futurs clients, la quantia de les quotes que es demanen i la transparència en la 
comunicació donada a les famílies. Que nosaltres coneguem, l’estudi no aborda si el mòdul del 
concert que reben les escoles visitades és o no suficient per cobrir els costos. En aquesta matèria, 
no hi entren. Aquesta confederació acaba adreçant-se al Govern central per afirmar que la concertació 
s’entén com a subsidiària al sistema públic educatiu i demanar que no es pugui concertar si l’escolarització 
pot ser coberta des del sistema públic. També exigeix el compliment de la Constitució pel que fa a la 

gratuïtat dels ensenyaments en tot allò que contempli la Llei.  

Ressorgeix el debat entorn les quotes que percep l’escola concertada, qüestió recurrent que 
constitueix una excel·lent base per al discurs demagògic. I un altre cop es troba a faltar que es faci esment 
a l’autèntica realitat: el mòdul de concert és insuficient per mantenir el cost escolar. Però sembla molt més 
productiu anar reiterant aquests debats que afrontar d’un cop per sempre la injusta realitat de 
l’infrafinançament, sobretot si el debat perjudica l’escola concertada, i és aprofitat per diversos grups en 
interès d’arraconar o fer desaparèixer l’opció dels centres concertats. 

Com respondre a aquests titulars? Com rebatre aquests discursos interessats i esbiaixats? A aquestes 
alçades, tots tenim molt clares diverses certeses, que no per conegudes, està de més recordar.  

La primera, que el mòdul econòmic del concert ha de garantir que el servei d’interès públic 
educatiu es presti en condicions de gratuïtat. En conseqüència, els costos d’escolarització no haurien 
de ser en absolut un factor que incidís de manera determinant en la decisió dels pares i mares a l’hora de 

triar l’escola de la seva preferència. Però, com mostren les dades d’Estadística del finançament i la despesa 
de l’ensenyament privat, són també públiques i notòries la desigualtat i discriminació en aquest 
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finançament. Segons l’informe anual Datos y Cifras del curso escolar 2014-2015 del Ministeri d’Educació, el 
cost total per alumne als centres públics és de mitjana de 6.940 €, cost que l’Administració finança en la 
seva totalitat. Però, en el cas d’un centre concertat, l’Administració finança pràcticament menys de la 

meitat d’aquesta xifra, restant per sota dels 2.900€.  

La segona, que el concert cobreix al voltant del 50% de despeses totals dels centres concertats. 
Una realitat coneguda, però que no podem deixar d’insistir que sigui també reconeguda de forma oberta i 
diàfana per les forces polítiques, pels grups parlamentaris, per les entitats socials del país, pel govern, per 
tots aquells que, en definitiva, ostenten una responsabilitat directa o indirecta en el món educatiu, i que 
s’apliquin les mesures correctores necessàries per eradicar aquesta injustícia i il·legalitat.  

La tercera, que de manera esporàdica però contundent, els alts representants de l’Administració 
reconeixen la manca de finançament de l’escola concertada. Quan l’actual conseller d’Afers Exteriors, 
Ernest Maragall, ho fou d’Educació l’any 2007, afirmava contundentment que “les quotes que paguen 
les famílies a l’escola són voluntàries, però a la vegada també són absolutament 
imprescindibles”, alhora que declarava que se n’havia de negociar el finançament per fer aquestes 
escoles “viables i sostenibles”. Anys més tard, al 2017, la consellera Meritxell Ruiz reconeixia amb 

claredat que “Hem d'explicar que l'educació en els centres concertats no és gratuïta del tot. La 
Generalitat no paga el 100% de l'escolarització. Per tant, això vol dir que les famílies han d'afrontar un 
pagament. Però els centres no expulsen ningú per no pagar. El que hem d'intentar és tenir més recursos 
perquè l'escolarització sigui gratuïta per a tothom”. Ben recentment, el proppassat mes de setembre, el 
conseller Josep Bargalló afirmava que “Hi ha centres concertats que fan una funció social evident i 
reben un finançament insuficient, com també hi ha centres públics que realitzen una funció social o que 
compten amb un volum d’alumnes amb necessitats educatives especials que reben un finançament 
insuficient”. I el Síndic de Greuges afirma que “el concert cobreix al voltant del 60% de les despeses 
totals dels centres concertats, mentre que la resta es cobreix fonamentalment amb les quotes de les 
famílies per serveis escolars i activitats complementàries (35%) i altres ingressos” (Informe La segregació 
escolar a Catalunya (II): Condicions d’escolarització, Novembre 2016; pàg. 53). 

La quarta, que com ja hem afirmat en diverses ocasions de forma rotunda i inqüestionable, som els 
primers a qui no ens agrada en absolut trobar-nos en la situació d’haver de demanar ajuts als 
pares i mares. Que el nostre discurs hauria de ser el de la pluralitat i el de la llibertat, sense conduir-lo a 
temes de costos del servei per a les famílies. Que no ens trobem en absolut còmodes amb el fet que el 
factor econòmic esdevingui en alguns casos tan determinant a l’hora de triar escola. Ens agradaria 
prescindir de les aportacions voluntàries, però en conseqüència el mòdul del concert hauria de 
correspondre al cost escolar real. Que els centenars de milers de famílies que confien en nosaltres són 
coneixedores del caràcter voluntari de les quotes i de la despesa que significa efectuar serveis i activitats 
concrets. Que hi hagi grups que converteixin aquesta necessitat de col·laboració voluntària per part de les 
famílies en una exigència obligatòria d’abonar les quotes forma part d’uns interessos clarament contraris al 
nostre sector. A aquests els convé anar repetint aquest discurs per transformar les mentides en veritat.  

La cinquena, que el règim de concerts no és més que l’instrument que articula un servei d’educació 

per a tothom en un marc de llibertat. És la fórmula per fer efectiu un conjunt de drets fonamentals, 
reconeguts nacionalment i internacional: el dret a triar centre educatiu d'acord amb les pròpies 
conviccions i criteris de pares i mares, el de creació i direcció de centres, una educació bàsica i 
obligatòria en règim de gratuïtat. És l’expressió d'un dret fonamental que afecta i concerneix 
directíssimament els pares i les mares. Uns pares i unes mares que, de la mateixa manera que actuen quan 
trien escola, decideixen amb el seu vot la formació política que consideren que s’avé millor al seus 
interessos o ideologia. En un context de societat en llibertat, el concert és una manifestació més del 
dret a escollir. Creiem sens dubte en el respecte a la llibertat d’ensenyament, en la llibertat de creació de 
centres i en la llibertat d’elecció entre centres públics o centres d’altres titularitats. I que molts dels valors 
que configuren avui Catalunya s’han preservat gràcies a la presència al llarg de molts anys, segles en alguns 
casos, dels centres que representem. Que les nostres institucions han mantingut vives la llengua i les 
tradicions del país, especialment en moments de manca de llibertats democràtiques. Generacions senceres 

de catalans n’han gaudit.  

La sisena. Que malgrat els anys transcorreguts i les bones -o no tan favorables- intencions d’alguns 
grups o forces polítiques que han exercit el poder, no s’han produït actuacions que hagin millorat la 
situació en el seu fonament. I que no sembla, a hores d’ara, que les intencions hagin de variar en 
aquest sentit. Tenim l’evidència més recent en l’actual Pla de Govern. Un Pla que, com dèiem fa unes 
setmanes, comença per refermar l’educació com un servei públic educatiu, contrariant el que diuen l’Estatut 
i la LEC quan afirmen que és un servei d’interès públic. Que només fa una menció, i de manera residual, 
a la Llei d’Educació de Catalunya, i també un únic esment al Servei d’Educació de Catalunya definit per la 
LEC. En un context en què es parla de pressupostos, de negociacions dels grans comptes, amb forces que 
de manera diàfana han mostrat el seu rebuig a l’escola concertada. Amb el ressò de les paraules recollides 
als diaris el proppassat divendres, segons les quals “Ensenyament vol que el finançament públic dels centres 

concertats sigui flexible i depengui del context socioeconòmic del centre”. És a dir, que hi pot haver escoles 
concertades que necessitin més finançament que d’altres, “en funció del projecte educatiu, del nombre 
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d’alumnes que tinguin amb necessitats especials o del nivell econòmic de les famílies”. Continuen afirmant 
les notícies de divendres que la conselleria no descarta que hi hagi centres “que no necessitin finançament”. 
“Som conscients que s’ha de regularitzar perquè el concert és un instrument jurídic per garantir 

l’escolarització universal, però és incompatible amb el cobrament d’aquestes quotes”, assenyala un 
portaveu. Segons recullen els diaris, les úniques quotes que el departament podria acceptar “són les 
derivades de la diferència per la sisena hora lectiva o per serveis complementaris, per a alguns dels quals, 
com el menjador i les activitats extraescolars, també existeixen beques”. 

Cada cop estem més convençuts que si nosaltres mateixos, acompanyats de les nostres comunitats 
educatives, no ens reafirmem en un discurs de defensa de la nostra escola, dels nostres projectes i de la 
llibertat i pluralitat de la nostra societat, acabarà triomfant el missatge espuri que l’escola concertada no 
està compromesa amb l’acció social ni amb el compliment de les lleis. Ben lluny de la realitat. 

 

Actualització de dades de la vostra AMPA 

A inici de curs vàreu rebre per correu postal, juntament amb d’altres informacions, la petició 
d’actualització de les dades de la vostra AMPA; entre d’altres qüestions, per rebre els nostres 
butlletins, activitats de formació i altres comunicacions, que creiem que són del vostre interès. Es tracta 
d’un breu qüestionari telemàtic que no us portarà més de cinc minuts del vostre temps. Hi podeu accedir 
des de la pàgina principal de la nostra web: www.ampas.cat   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o directament a través d’aquest enllaç amb el codi d’ensenyament del centre i CIF de l’AMPA, que si 
desconeixeu podeu consultar a secretaria (secretariaccapac@escolacristiana.org | 93 302 34 43) o a 
l’informe que us vàrem enviar a inici de curs per correu postal.  

En cas que les dades siguin correctes, només cal clicar al botó enviar que trobareu al final del qüestionari. 
Automàticament les dades quedaran renovades. Agraïts per la vostra col·laboració!  

 

Dissabte, 24 de novembre, a Barcelona 

Curs per a nous dirigents d’AMPAs 

El proper 24 de novembre, la seu de la CCAPAC (c. dels Àngels, 18, 4a planta, Barcelona) acollirà un nou 
curs per a dirigents d’AMPAs, l’objectiu del qual és, entre d’altres, reflexionar sobre el paper de les AMPAs i 

http://www.ampas.cat/
http://www.escolacristiana.org/ampas/
mailto:secretariaccapac@escolacristiana.org
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donar a conèixer els elements bàsics per a una gestió de qualitat, a banda d’intercanviar experiències i 
reflexionar sobre les activitats i estratègies més habituals de les AMPAs. 

També es volen donar a conèixer els elements bàsics per a una gestió de qualitat: instruments per millorar 

la participació, l’organització de les tasques habituals i la realització de projectes. 

El curs serà conduït pel pedagog, escriptor i conferenciant Juanjo Fernández, que parlarà del 
funcionament de les AMPAs i com millorar-lo, així com dels membres de la Junta Directiva de la CCAPAC, 
que abordaran el tema Actualitat de les AMPAs i serveis de la CCAPAC. 

El curs és gratuït per als membres de les AMPAs associades a la CCAPAC.  

Programa - Inscripció 

 

Per impartir als centres o a les AMPAs que ho sol·licitin 

Nou catàleg de conferències de la CCAPAC - curs 2018-19 

Des de l’inici d’aquest curs teniu a la vostra disposició la nova edició del 
catàleg de conferències per a pares i mares per al curs 2018-2019 amb un 
bon grapat de novetats. 

 A contracorrent! | Com gestionar l’estrès? | Educar en la interioritat | 
Germans: convivència impossible? | La plenitud del silenci | Les 6 “C” per 
ajudar els fills amb la Selectivitat (i els exàmens finals) | Música i emocions | 
No sap què fer! | Primers auxilis en l’entorn familiar |  Qui t’entengui, que et 

compri! | Quina frustració! La gestió de la frustració en el dia a dia | Relacions 
dins la comunitat educativa, com caminar plegats? | Violència de gènere 

... són alguns dels nous temes que hi podreu trobar entre les 66 variades 
propostes a càrrec de 19 conferenciants avalats per la seva experiència i 
professionalitat. 

Recordeu que les teniu classificades per temàtiques –indexades a la pàgina 
22– per etiquetes o tags –indexades a la pàgina 24– i per edats –pàgina 28. 

El podeu consultar a la web www.conferenciesccapac.org des d’on podeu, 
també, fer-ne la descàrrega. 

Com hem fet en anys anteriors, a partir d’ara cada Comunitat educativa contindrà informació completa 
sobre alguna de les conferències incloses al catàleg. Avui en destaquem una de Carles Ventura. 

Les notes no ho són tot... oi? 

Els pares i mares d’adolescents i preadolescents ho tenim molt assumit: les notes dels 
nostres fills són importants, però el que realment valorem és l’esforç que fan. I com són com 
a persones? Sí, la persona també és clau: que sigui bona persona. I feliç. I que sàpiga 
relacionar-se. I tantes altres coses.  

Ara bé, quan faig xerrades a l’ESO o al Batxillerat, resulta que els nois i noies ho veuen molt 
diferent. Quan parlem de la comunicació a casa, la queixa recurrent és: “Als meus pares 
NOMÉS els interessen les notes”. I no només en el cas que les notes siguin dolentes. Es 
lamenten que a ningú de casa l’interessin totes les altres coses que els estan passant en 

aquesta etapa a mig camí entre la infància i l’adultesa. 

El primer amor. Els amics de debò. Les primeres festes. La primera mirada romàntica interceptada. L’interès 
per canviar el món. La curiositat per la política. La ràbia contra la injustícia. La frustració per una decisió 
equivocada. Els dubtes sobre el futur. La primera llàgrima vessada per un sentiment de solitud. Tantes i 
tantes sensacions, emocions i sentiments que estan vivint per primer cop i que a nosaltres ens passen 
desapercebudes perquè no sabem com parlar-ne amb ells o, més habitualment, perquè no pensem a parlar-
ne. 

Què hi ha al darrera d’aquesta pressió per les notes? Que aixequi la mà el lector que no hagi preguntat el 
darrer mes “ja has fet els deures?” o “com portes el treball de socials? (que no hàgim de córrer tots 
diumenge com la setmana passada)”. Bé. Ja pot tornar a baixar la mà, i aprofitar ara per reflexionar per què 
ho fem i què aconseguim realment. 

L’objectiu que tenim és obvi: tenim por que, si no els estem al damunt, es relaxaran; no se’n sortiran, ho 
suspendran tot i acabaran demanant diners pel carrer i vivint sota un pont. Amb aquesta perspectiva, 
sembla que seríem mals pares si no els estiguéssim al damunt. 

http://www3.escolacristiana.org/wp_ccapac/wp-content/uploads/2018/11/Curs-Nous-Dirigents-AMPAs-24novembre18.pdf
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=272
http://www3.escolacristiana.org/wp_fecc/wp-content/uploads/2018/10/CatalegConferencies_2018-2019.pdf?utm_campaign=nova-edicio-del-cataleg-de-conferencies-per-a-pares-i-mares-curs-201819&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://www3.escolacristiana.org/wp_fecc/wp-content/uploads/2018/10/Novetats_cataleg2018_19.pdf?utm_campaign=nova-edicio-del-cataleg-de-conferencies-per-a-pares-i-mares-curs-201819&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://www.conferenciesccapac.org/
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Què aconseguim a l’hora de la veritat? Que els nostres fills creguin que tens dubtes que se’n surtin sols. “Si 
els pares, que són les persones que millor em coneixen del món, no confien en mi, vol dir que realment no 
dec ser capaç de treure’m el curs”. I l’autoestima, que és el tresor més gran que els podríem deixar com a 

herència, minva màgicament. I llavors apareixen els problemes de debò. 

És important saber com els van els estudis? És clar que sí: és una forma de mostrar interès pels fills, i que 
se sentin acompanyats. Ara bé, els estudis i els resultats acadèmics no poden convertir-se en l’única via per 
acostar-nos als fills. També ens han de quedar ànims i temps per poder parlar de totes les altres coses 
(apassionants) que conformen el seu món.  

M’ha semblat sentir algun lector que està pensant: “Sí, Carles... però no sembla fàcil. Com ho canviem, 
això?”. Doncs, amb el vostre permís, aquí deixo tres idees per avançar en aquesta direcció, amb l’esperança 
que us siguin útils: 

 Cuida’t. Dedica’t temps per poder estar bé i tranquil, i així tenir l’ànim adequat per poder relacionar-
te amb els fills des de la calma i l’acceptació. Els millors pares del món saben que si ells estan bé, la 
seva família també estarà millor. 

 Si has de preguntar res als fills, fes-ho amb empatia. I quan els escoltis, fes-ho amb el cor. Recorda 

que quan has creat una bona relació amb una persona, és molt més fàcil que escolti el teu punt de 
vista.  

 Acompanya’ls en els estudis en la justa mesura. Deixant-los clar que són la seva responsabilitat i no 
la teva; entenent i treballant les possibles pors que solen tenir (a suspendre, a no estar a l’alçada, a 
equivocar-se...) i mirant més enllà dels exàmens i del curt termini per poder vibrar amb els seus 
somnis de futur. 

Oi que ja tens ganes de provar-ho i anar coneixent millor el teu fill? 

L’autor, Carles Ventura, és pare de tres fills i coach especialitzat en joves, que col·labora amb la CCAPAC fent xerrades com “Les 6 

“C” per ajudar els fills amb la Selectivitat (i els exàmens finals)” i “Els millors pares del món NO són perfectes”, que permeten 

aprofundir en aquests temes.  

 

Oberta la convocatòria dels dos concursos fotogràfics FEAC 

Com cada any, convoquem totes les persones que integren les comunitats educatives d'escoles associades a 
la FECC a participar en un dels dos concursos fotogràfics FEAC que organitza l’Escola Cristiana de 
Catalunya, amb la col·laboració de la CCAPAC i el patrocini de Santillana. 

El clàssic sobre la família, obert a totes les persones que integren les 
comunitats educatives -ara ja en la seva onzena convocatòria-, i 

l’específicament adreçat a alumnes de l'ESO, cicles i batxillerats. 

Els cartells per imprimir i penjar arreu de l’escola, així com les bases, les 
trobareu a la pàgina del FEAC.  

Per a més informació, consulta de dubtes i enviament de les fotografies 
participants, adreceu-vos a: feac@escolacristiana.org 

 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

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

http://catalunyareligio.cat/ca www.catalunyareligio.cat   

 

http://www.escolacristiana.org/feac/
mailto:feac@escolacristiana.org
http://catalunyareligio.cat/ca
http://www.catalunyareligio.cat/

