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La junta central de directors de secundària va enviar ahir un breu 

comunicat en representació de tots els directors de centres de 

secundària públics de Catalunya manifestant el seu suport al document 

de bases de la llei d'educació de Catalunya que vol impulsar Ernest 

Maragall i contra el qual els cinc sindicats amb més representació al 

sector han convocat una vaga per al proper 14 de febrer. 

 

En el comunicat, els 29 membres de la Junta expressen el seu suport, 

"en termes generals", a aquest primer document que esbossa de manera 

molt sintètica els objectius de la llei, a l'espera "que l'articulat posterior 

repercuteixi en la qualitat del sistema educatiu públic". 

 

L'escrit va ser enviat després de la reunió extraordinària que la junta va 

celebrar el 18 de gener passat, en què es va requerir la presència del 

conseller per tractar de forma monogràfica el contingut del document de 

bases. La presidenta d'aquest organisme, Maite Górriz, directora de l'IES 

Priorat de Falset, va insistir ahir que per a l'elaboració de l'escrit els 



membres de la junta van fer reunions sectorials arreu del territori per 

poder conèixer l'opinió "de tot el col·lectiu". 

 

Górriz va indicar que, malgrat que en aquests contactes van sorgir una 

gran diversitat d'opinions i que respecte al conjunt del document "hi ha 

aspectes en què s'està més a favor i d'altres més en contra", el 

sentiment general va ser d'"aprovació". "El document de bases és molt 

clar i a partir d'ara demanem cohèrencia", va indicar: "Estarem molt 

pendents del que digui l'articulat". 

 

Lectures esbiaixades 

 

Górriz va criticar algunes interpretacions "esbiaixades" que s'han fet del 

document, i va instar a "llegir-lo bé" abans de fer-ne valoracions. Segons 

la presidenta de la Junta, alguns dels aspectes en què hi ha més 

coincidència fan referència al reforç dels equips directius i a l'autonomia 

en la tria dels equips docents, si bé va advertir que caldran més 

recursos. 


