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PER UNA ALTERNATIVA 'DEMOCRATICA A L' ENSE!fY.AMENT 

PER L'ESCOLA PUB~CA • . 

~s ~an~ nobilitzacionc estudiantils, les dels professional 

de l' ensenyament, les dele barris demanant placee esoolars han e~ 

denciat, no tan sola les condicione tant dolentes en que hens im- . 

parteix l'enseyament per part dele professionals, la eituacio de 

l'onsenyacont mig i superior i 1~ oa~ca de llocs escolars, sinó-

que eón un reflexe de la crisis de 1 ·a~arell academio dins de la 

mateixa crisis de la dictadura coronada i del s istema capitalista 

en genaral . · 
' 
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La Liga Comunista oonside~a.que no existsix un ~nsenyament -

imparcial, par damunt do les oontradiooions imoosados pel sistema 

caoitalista. La Llei General d'Eduoaoió, malgrat lee demasagios de 

la "gratui tat" i "1' esoolari teació total" no és res més que un a

saaig de rentabilitzar l'eneenyament en benefioi del capital. Una 

rentabilització - per descomptat- en contra dels interesaos de la 

clacee treballadora, dels mateixos ensenyante i del poble . 

Es ben ~aleo que, e!1.nom de la "i@.laltat d'ouortunitats", .de 

"le univeraitat per ale. millors'' etc. se 'na presenta 1' ensen:yament 
. ' 

mig i universitari reser~t per ala fills de la burgsaia que han -

rebut una educació preescolar i orim&ria en~ondicions infinita -

ment superiora a les dels fills dele treball'adors, par ala quals 
' 

hons reserva la Formaoió Professional, Qdhuq amo traves saleottves 

En nor.~ de 1' SV{Ul9 vera la gratuitat, e l Regi.m fomenta la po

litios de subvencione que sels afavoreix els beneficia dele emnre

saris uartioulars i religiosos, minvant las oons~ruooions d'eoco

les nacionale. A Barcelona, per exemple, gairebé el 7~ de 1 én-

senyafuent és en mane privadas i de 1'8sglésial . 

En nom de la m&xima es~eoialitzáoió .han separa l'aprenent atgs 

!DSnual de 1' intel.leotual, dei:xant les a.seignaturee humanes que -

permetrien tenir una visió critica de la sooietat fora del s estu

die oientitioe i tbonios. 
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La Lie,a Comunista considera que l'actual Llei General d'Edu

cació no té res de progreesiu. Ana al contrari • és un atao direc

te contra la necesitat de cultur a 1 d'educació de tots ele opri-

mits . Les mobilitzacions de que parlAven al oomen9ament en són una 

~rova. Davant dáquest projecte educatiu. cal aixecar l'exigencia 

d '"un: ' 
ENSIDlYA:.tENT PUBLI C. LAIC, CRA'l'UIT,~AN(f PER L'ESTAT, 

D.ESCENTRALITZAT, CO!.tl'LETAI>!El~T GBSTIONAT I CONTROLAT 

PELS SECTOP.S AFECTÁTS. QUE TINCUI PP.ESENTS LSS SSPE

CIFICITATS DE CADA NACIONALITAT I REGIO, AMB LA PO-
SSIBILITAT D' UNA F0RMACIO PER~!ANENT . PER tn!A l.iNIIlm

SITAT AUTO!lO~!.A ~M.ciOl!AL, DE~!OCRATICA I GESTIONADA -

AMB TOTS ELS Cft .. llRECS ~SCOLLITS . 
< 

.-

La Liga Comunista tira endavant amb to~a le for9a que tb a-

questes reívindicacions que són el centre a ·a~enció d'amnlee seo

tora de le noblació. davant del sistema rentabilitzador canitalis

ta, dele seus nlans d'estudi , de la seva discrininació social. 

--- :L'Esco~a Pública ós la possibilitat de posar l 'escola real 

ment a l ' abast de tothom. 

---L'Escola Pública ha d'ésser totalment gratuita fins als 18 

anys, amb un trono únic oblieatori dele 2 als 18 anye. . . 
- L' Esoo1a :?ública Ira d • ésser UlH:CA. Els qui parlen de plu

ralismo d'escoles sols jus~ifiquen !'existencia d'epcoles rel~ 

eioses, nrivades, d'una o unaltra tendencia._Per a nosaltres, 

la "!lluralitat d"ideolog:l.es ha d 'ésser dins de la mateixa escola. 

---L'Escola Pública ha d'ésse~ LAICA , contra l'obscurantisme 

religiosa l'ense~yament, que ha substituit la realit~t cien-

tifica par miatificaciÓna anticientifiques per a justificar --
1 áctual sistema d'explotació del l'hoce per l'home. Penasm-

que tots ele crsients tenen olena llibertad per a praoticar L

llur religió, ~ero aixó ha de resta fora de 1 .eneenyament esoQ· 

lar . Cada oomunitat religiosa se n'hn d'encarresar, pensem que 

l'escola ha de basar- se únioareent i exclusiva en les ciencias 

i en la formació critica del nen. 

Davant l'actual sistema educat1u centralista, que igno

ra volunt~riament les realitats nacionals, reivindiquem 
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· una 8SCOLA CATALANA, dins del maro de l'oficialitat del 

estala, ele conti neuta i la llengua de la qual eiguin -

basats en la realitat cultural, histórica i social de 

Catalunya. Es ciar que caldri~ que la nova esoola públ1 

ca prengui mesures tendente a inte~ar el prodessorat i 

l'alumnat que no parlin estala, a la llenga 1 la cult u

ra del nostre pais , 

Davant de la ~iscriminació sexual de l'actual sistema 

eduoatiu, volem una esoola reSida seeons el principi de 

la COEDUCACIO, . entes no tan sols coma coe xictenoia--

d'ambdós sexee a la clase sino con a formaoió integral, -ieual per ale dos sexee, ben diferent de l'actual ideo-

logia que posa a 1~ dona al paoer de mara, mestres sa de 

casa, etc, Rem d' eliminar t~bé la disoriminaoió en el 

treball de la dona, dins mateix -de l'ensenyacent, ido

nar una educació sexual no represiva ale nena i les ne-

nas. 

L'3scola Pública ha de tenir en cante la realiiat con-

creta de cada comarca, de oada localitat i te de dispo

sar dels ~itjans suficiente oer a ooder adoptar-hi ele 

oontinguts 1 ele pro~ames. Per ai~o, aoiem que, tant -

en l'eleboraoió de programes comen el control dele ~r~ 

ssupostos han de participar-hi els seotors interessats: 

mestres, pares, alumnas, oreanismes dele barris i sec-

ciona dele sindicats obrera, 

Aixo seria una GSSTIO DEMOCRATICA que ha .dAnar des-

del centre fine al oonjunt de l'ensenyament, ben entes 

Que hi ha d'h~ver autonomía dele centres per a decidir

hi tot el que calgui, 
" . 

Lluitar ees d'avui per l ' esoola pública éa lluitar contra 

la política de subvenciona¡ llui tar perq~e l ' Bstat es faoi oA

rrec de les escoles deficitarias que no tinguin condiciona per 
~ 

a ensenyar¡ lluitRr contra les esoolea en pisos, ner la oons--

trucoió de nlaoes escalara gratuitas ala barris amb els equice 

de mPsires d'aquostes esooles; lluitar per les millares sala:_ 

rials, laborals i professionals dele ensenyants : sxigint unes 

condiciona dignes de traball, un coa únio d'ensenya~ent amb --
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una sola titulació i un ealari igual ner a totbom. eliminant -

el sistema d 'oposiciona, aconseguint un contracta laboral fixe 

i indefinit que ~anteixi l'estabilitat al noatre lloc de tr~ 

ball. 

Vera un sindicat unio d'ensenyants al si d'un sindicat-

únic de treballadors, democrátic da lliure afiliació i indep~ 

rlent dé la CNS. la patronal , l'Esglosia, l'Estat i els partita 

politi cs, 
' , 

Avan9ar vera aqueta objeotius exieeix qúe la lluita oar 

la millora de l 'enseRyament es tiri endavantl a les fabriques• 

lee CC , OO, la UGI', la CtiT. USO, .... i ele "!)artits obrera tanen 

el deure de fer que els trevalladors menin aquesta lluita, 

Aconseguir l'eacola pública exigirá eliminar de soca i a

rrel l'aparell academia franquista, denurant-ne els elernents -

roés sobresortints, responsables de la plitica educativa en ~ls 

darrers 40 anys. Pero aquesta és una trnsformaoió que no oot 

f er cap govern burees par progt'esAiata que sigui, 

La Liga Comunista creu que tan sola un Govern sense oap 

ministre burees. un eobern riela trcvalladors, formAt pela par

tita obrera oue tenen l'hegemonia, el PCE i el PSOE i recalzat 

a les organitzacions obreras i po~ulars i ala oindicate not a

conseguir i defenñre leo llibertate oolitiquee i aindicala. que 

el poble reclama: l'ámniat~a i le dissolucio de coseos repre-

sius i tribunals especiale , l'exigpnoia de reaponsabilitats ~ 

?Bls crims del frariquia~e¡ la oonvocntoria d'una Asaemblea Con~ 

tituent i d'Asaembleea Naoionsls oonatituents, lliurement ee-

collides a cada naoionalitat oprimida que exercoixin el dret -

d'autodeterminació i deoideixin la forma de gpvern que vol el 

~oble ; Tan sola un eovern d'aquet ti~us, lliUre de pactes amb 

la burguesia podra comenqar les transformacioJis socials qua són 

necessariest les exyropiaoions i naoionalitzaciona, entre al~ 

tres. dala grana negoois de l 'ensenynmsnt i la prohibició que 

el capital privat i l'Eagl~sia hi poein llura urpes. Un govern 

que ad9pti lea mesures de fons que obrin pes a la República -
Socialista, 
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Por aixb exigu:n, ja dds d ara, que aqueta partits tren
quin ely nactea que tonen amb la bur~esia, que aurtin de la 
Coor~in~ció Domoorñtica, l'Assem~lea de Catalunya, etc, que 
no,.es sorYeixen :par a i=obili~zar i desmoralitzar el ~olett 

riat i el poble. D'aquesta manera nodran unir totes les clas< 
~ooular~ ·ora aquesta objectius. - - . 

. · 

P:!R trr!A ESCOLA Pl'ELICA, GRA'l.VITA, LAICA I OELICATORlA 
FDIS ALS 18: .UIYS, FINANyADES PER L' ESTAT. 

CO..'lTRA LA CNS. PER UN SINDICAT DELS .ENSENYANTS AL SI 
D"t.IN SINDICAT UNIC DE 'I'REBALLADORS. DEMOCRATIC I IN
DEPENDENT DE LA PATRONAL DE; L'ESGLESIA, L'ESTAT I ELS 

PARTITS POLITICS. 

PER L' AJ.lNISTIA I LES PLENES LLIBERTATS POLITIQUES I 

SINDICALs. 

PER L' AU'roDETEB.t:l.NACIO DE CATAimlYA I EL RESTA ·DE N!_ 

BIOIULITATS OPR'IMIDBS. 

PBR L'ASSEMBLEA NACIONAL CONSTITUENT. 

PER UN OOVERN D~LS TREBA.LLADORS SENSE CAP MINISTRE 
BURCBS ·QUE ENS MANI A LA REPUBLICA SOCIALISTA. 

' • 

' • 
' · 

1 
. Com~te d~Ensenyanta dé la 
tLIGA COMUNISTA • 
Orsanitzaoi6 aimpatitz~t 
do la IV INTERNACIONAL. 
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