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pAcrr coNTRA LA sucnrcectó ESCoLAR: uN coupRon:ís pER A [,üxIT
EDUCATIU

Isabel Sánchez Lbáíez, presidenta de l'Associació de Directius de I'Educació Pública
de Catalunya (AXIA), declaro que I'entitat que represento s'adhereix a aquest pacte
com a membre de la comissió de seguiment i, en conseqüència, subscriu el
compromís següent:

COMPSOMíS NTIS MTMBRXS DE tA COM:SSIó DE SEGUIMENï

La Comissió de Seguiment del Pacte, que es reunirà semestralment, estarà integrada
pel Departament d'Educació, els ajuntaments (quan afecti l'àmbit competencial de
les administracions locals o el mateix municipi), Ies entitats municipalistes i els
representants de les titularitats dels centres concertats, tots signataris del Pacte.

La Comissió de Seguiment del Pacte també integïarà altres organitzacions,
fonamentalment agents de la comunitat educativa que no tenen Ia responsabilitat de
prestar el servei educatiu, i que, davant la signatura del Pacte contra la segregació
escolar de Catalunya, manifesten que:

. La segregació escolar és un dels principals problemes del nostre sistema educatiu.
o Les mesures estabiertes en el Pacte ajudaran a lluitar contra la segregació escolar,

tot i la diversitat de plantejaments i visions existents sobre I'educació i la política
educativa, i tot i la possibilitat de considerar com a necessàries altres mesures.

En conseqüència, els agents educatius i socials que signen a continuació es
comprometen a participar en les reunions de seguiment del Pacte per acompanyar el
Departament d'Educació i la resta d'actors responsables d'aplicar-lo i desenvolupar-
lo.

I, perquè així consti, signo aquest document amb eis efectes oportuns.

%-.."

Sra. Isabel Sánchez Ibáfrez
Presidenta
Associació de Directius de I'Educació Pública de Catalunya (AXIA)

Barcelona, 18 de març de 2019
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pAcrc eoNTRA tA stçnreRc:ó ESCoLAR.: uN coupRotvtís pER A t,txr
EDUCAïIU

Josep Maria Garcia i Balda, president de I'Associació d'Inspectors d'Educació de
Catalunya (AIEC), declaro que I'entitat que represento s'adhereix a aquest pacte com
a membre de la comissió de seguiment i, en conseqüència, subscriu el compromís
següent:

COMPROMíS UUI,S MEMBRES DE tA COMISSIó DT SEGUIMENT

La Comissió de Seguiment del Pacte, que es reunirà semestralment, estarà integrada
pel Departament d'Educació, els ajuntaments (quan afecti l'àmbit competencial de
les administracions locals o el mateix municipi), les entitats municipalistes i els
representants de les titularitats dels centres concertats, tots signataris del Pacte.

La Comissió de Seguiment del Pacte també integrarà altres organitzacions,
fonamentalment agents de la comunitat educativa que no tenen Ia responsabilitat de
prestar el servei educatiu, i que, davant Ia signatura del Pacte contra la segregació
escolar de Catalunya, manifesten que:

r La segregació escolar és un dels principals problemes del nostre sistema educatiu.
. Les mesures establertes en el Pacte ajudaran a lluitar contra la segregació escolar,

tot i la diversitat de plantejaments i visions existents sobre I'educació i la política
educativa, i tot i la possibilitat de considerar com a necessàries altres mesures.

En conseqüència, els agents educatius i socials que signen a continuació es
comprometen a participar en les reunions de seguiment del Pacte per acompanyar el
Departament d'Educació i la resta d'actors responsables d'aplicar-lo i desenvolupar-
lo.

I, perquè així consti, s aquest document amb els efectes oportuns.

Sr. Josep Maria Garcia i Balda
President
Associació d'Inspectors d'Educació de Catalunya (AIEC)

Barcelona, 18 de març de 2019
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PAGTï CONTRA LA STCNEENCIó ESCOTAR: UN COTV:PNONNíS PrR A L'TXIT
TDUCATIU

Alex Rocas Jordi, degà del Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i
en Ciències de Catalunya, declaro que I'entitat que represento s'adhereix a aquest
pacte com a membre de la comissió de seguiment i, en conseqüència, subscriu el
compromís següent:

COMPROMíS PUT,S MTMBRES DE tA COMISSIó DE SEGUIMENT

La Comissió de Seguiment del Pacte, que es reunirà semestralment, estarà integrada
pel Departament d'Educació, els ajuntaments (quan afecti I'àmbit competencial de
les administracions locals o el mateix municipi), les entitats municipalistes i els
representants de les titularitats dels centres concertats, tots signataris del Pacte.

La Comissió de Seguiment del Pacte també integrarà altres organitzacions,
fonamentalment agents de la comunitat educativa que no tenen la responsabilitat de
prestar el servei educatiu, i que, davant la signatura del Pacte contra la segregació
escolar de Catalunya, manifesten que:

. La segregació escolar és un dels principals problemes del nostre sistema educatiu.

. Les mesures establertes en el Pacte ajudaran a lluitar contra la segregació escolar,
tot i la diversitat de plantejaments i visions existents sobre I'educació i Ia política
educativa, i tot i Ia possibilitat de considerar com a necessàries altres mesures.

En conseqüència, els agents educatius i socials que signen a continuació es
comprometen a participar en les reunions de seguiment del Pacte per acompanyar el
Departament d'Educació i Ia resta d'actors responsables d'aplicar-lo i desenvolupar-
lo.

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Sr. Alex Rocas Jordi
Degà
Col'legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Barcelona, 18 de març de 2079
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pAcru coNTRA t,A srcRrcRctó EScorAR: uN cotvtpRorr,rís pER A ['üxIT
EDUCATIU

Rosa Rodríguez Gascons, presidenta del Col.legi de Pedagogs de Catalunya, declaro
que I'entitat que represento s'adhereix a aquest pacte com a membre de la comissió
de seguiment i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:

COMPROMíS UTIS MEMBRES DE LA COMISSIó DE SEGUIMENT

La Comissió de Seguiment del Pacte, que es reunirà semestralment, estarà integrada
pel Departament d'Educació, els ajuntaments (quan afecti I'àmbit competencial de
les administracions locals o el mateix municipi), Ies entitats municipalistes i els
representants de les titularitats dels centres concertats, tots signataris del Pacte.

La Comissió de Seguiment del Pacte també integrarà altres organitzacions,
fonamentalment agents de ia comunitat educativa que no tenen ia responsabiiitat de
prestar el servei educatiu, i que, davant ia signatura del Pacte contra la segregació
escoiar de Catalunya, manifesten que:

o La segregació escolar és un dels principals problemes del nostre sistema educatiu.
o Les mesures establertes en el Pacte ajudaran a lluitar contra Ia segregació escolar,

tot i la diversitat de plantejaments i visions existents sobre I'educació i Ia política
educativa, i tot i la possibilitat de considerar com a necessàries altres mesures.

En conseqüència, els agents educatius i socials que signen a continuació es
comprometen a participar en les reunions de seguiment del Pacte per acompanyar el
Departament d'Educació i Ia resta d'actors responsables d'aplicar-lo i desenvolupar-
Io.

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Sra. Rosa Rodríguez Gascons
Presidenta
Col'legi de Pedagogs de Cataiunya

Barcelona, 18 de març de 2019
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pAcrr coNTRA LA sncnucecró ESGoLAR: uN conapnonnís pER A r.'üxlr
EDUCATIU

Manuel Pulido, secretari General de la Federació d'Educació de Comissions Obreres
(CCOO) de Catalunya, declaro que I'entitat que represento s'adhereix a aquest pacte
com a membre de la comissió de seguiment i, en conseqüència, subscriu el
compromís següent:

COMPROMíS NUIS MEMBRES DE tA COMISSIó Df, SAGUIMENT

La Comissió de Seguiment del Pacte, que es reunirà semestralment, estarà integrada
pel Departament d'Educació, els ajuntaments (quan afecti l'àmbit competenciát ae
les administracions locals o el mateix municipi), Ies entitats municipalistes i els
representants de les titularitats dels centres concertats, tots signataris del Pacte.

La Comissió de Seguiment del Pacte també integrarà altres organitzacions,
fonamentalment agents de la comunitat educativa que no tenen ia responsabilitat de
prestar el servei educatiu, i que, davant la signatura del Pacte contra la segregació
escolar de Catalunya, manifesten que:

r La segregació escolar és un dels principals problemes del nostre sistema educatiu.
. Les mesures establertes en el Pacte ajudaran a lluitar contra la segregació escolar,

tot i la diversitat de plantejaments i visions existents sobre I'educació i la política
educativa, i tot i la possibilitat de considerar com a necessàries altres mesures.

En conseqüència, els agents educatius i socials que signen a continuació es
comprometen a participar en les reunions de seguiment del Pacte per acompanyar el
Departament d'Educació i Ia resta d'actors responsables d'aplicar-lo i desenvolupar-
lo.

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Sr. Manuel Pulido
Secretari General de la Federació d'Educació
Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya

Barcelona, 18 de març de 2019
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FAcrE coNTRA tA sneRrcncló rscoLAR: uN cotupnouís prR A L'txrr
EDUCATIU

Pilar Gargallo Otero, presidenta de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya
(FMRPC), declaro que I'entitat que represento s'adhereix a aquest pacte com a
membre de la comissió de seguiment i, en conseqüència, subscriu el compromís
següent:

COMPROMíS UHLS MEMBRES DE LA COMISSIó DE SEGUIMENT

La Comissió de Seguiment del Pacte, que es reunirà semestralment, estarà integrada
pel Departament d'Educació, els ajuntaments (quan afecti I'àmbit competencial de
les administracions locals o el mateix municipi), Ies entitats municipalistes i els
representants de les tituiaritats dels centres concertats, tots signataris del Pacte.

La Comissió de Seguiment del Pacte també integrarà altres organitzacions,
fonamentalment agents de la comunitat educativa que no tenen la responsabilitat de
prestar el servei educatiu, i que, davant la signatura del Pacte contra la segregació
escolar de Catalunya, manifesten que:

r La segregació escolar és un dels principals problemes dei nostre sistema educatiu.
o Les mesures establertes en el Pacte ajudaran a lluitar contra la segregació escolar,

tot i la diversitat de plantejaments i visions existents sobre I'educació i Ia política
educativa, i tot i la possibilitat de considerar com a necessàries altres mesures.

En conseqüència, els agents educatius i socials que signen a continuació es
comprometen a participar en les reunions de seguiment del Pacte per acompanyar el
Departament d'Educació i Ia resta d'actors responsables d'aplicar-lo i desenvolupar-
lo.

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Sra. Pilar Gargallo Otero
Presidenta
Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)

Barcelona, 18 de març de 2019



SINDIC
ELDEFENSOR

Df, LES
PTRSONES

Document dradhesió

PACTE CONTRA tA SUCRTCECTó ESGOLAR: UN COUPNOUfS PER A T,'üXIr
EDUCATIU

Francina Martí, presidenta de Rosa Sensat, declaro que I'entitat que represento
s'adhereix a aquest pacte com a membre de la comissió de seguiment i, en
conseqüència, subscriu el compromís següent:

COMPROMíS NTIS MEMBRTS DE tA COMISSIó DE SEGUIMENT

La Comissió de Seguiment del Pacte, que es reunirà semestraiment, estarà integrada
pel Departament d'Educació, els ajuntaments (quan afecti I'àmbit competenciàl de
les administracions locals o el mateix municipi), les entitats municipalistes i els
representants de les titularitats dels centres concertats, tots signataris del Pacte.

La Comissió de Seguiment del Pacte també integrarà altres organitzacions,
fonamentalment agents de la comunitat educativa que no tenen la responsabilitat de
prestar el seruei educatiu, i que, davant la signatura del Pacte contra la segregació
escolar de Catalunya, manifesten que:

. La segregació escolar és un dels principals problemes del nostre sistema educatiu.

. Les mesures establertes en el Pacte ajudaran a lluitar contra la segregació escolar,
tot i Ia diversitat de plantejaments i visions existents sobre I'educació i la política
educativa, i tot i la possibilitat de considerar com a necessàries altres mesures.

En conseqüència, els agents educatius i socials que signen a continuació es
comprometen a participar en les reunions de seguiment del Pacte per acompanyar el
Departament d'Educació i la resta d'actors responsables d'aplicar-lo i desenvolupar-
lo.

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Sra. Francina Martí
Presidenta
Rosa Sensat

ï..

Barcelona, 18 de març de 2019
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PAcrE coNTRA LA srçnscnc:ó EScorAR: uN cotvtpRotvrís FER A l,txrr
EDUCATIU

Laia Martí Vilavella, secretària d'ensenyament de la Unió General de T?eballadors
(UGT) de Catalunya, declaro que l'entitat que represento s'adhereix a aquest pacte
com a membre de la comissió de seguiment i, en conseqüència, subscriu el
compromís següent:

COMPROMíS OUT,S MEMBRHS DE LA COM:SSIó DE SEGUIMENT

La Comissió de Seguiment del Pacte, que es reunirà semestralment, estarà integrada
pel Departament d'Educació, els ajuntaments (quan afecti l'àmbit competencial de
les administracions locals o el mateix municipi), les entitats municipalistes i els
representants de Ies titularitats dels centres concertats, tots signataris del Pacte.

La Comissió de Seguiment del Pacte també integrarà altres organitzacions,
fonamentalment agents de la comunitat educativa que no tenen la responsabilitat de
prestar el servei educatiu, i que, davant la signatura del Pacte contra la segregació
escolar de Catalunya, manifesten que:

. La segregació escoiar és un deis principals problemes del nostre sistema educatiu.

. Les mesures establertes en el Pacte ajudaran a lluitar contra ia segregació escolar,
tot i la diversitat de plantejaments i visions existents sobre I'educació i la política
educativa, i tot i la possibilitat de considerar com a necessàries altres mesures.

En conseqüència, els agents educatius i socials que signen a continuació es
comprometen a participar en les reunions de seguiment del Pacte per acompanyar el
Departament d'Educació i la resta d'actors responsables d'aplicar-lo i desenvolupar-
lo.

I, perquè així signo aquest document amb els efectes oportuns.

Sra. Laia Martí Vilavella
Secretària d'Ensenyament
Unió General de frLballadors (UGT) de Catalunya

Barcelona, 18 de març de 2019
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pAcrf; coNTRA tA srcnEeRcló ESCoIAR: uN connpnouís pER A L'üxIT
EDUCATIU

Pere Forga Visa, secretari General de la Federació d'Ensenyament d'Unió Sindical
obrera de Catalunya (USOC), deciaro que l'entitat que represento s'adhereix a aquest
pacte com a membre de la comissió de seguiment i, en conseqüència, subscriu el
compromís següent:

COMPROMíS PUI.S MXMBRES DE tA COMISSIó DE S;GUIMENï

La Comissió de Seguiment del Pacte, que es reunirà semestralment, estarà integrada
pel Departament d'Educació, els ajuntaments (quan afecti l'àmbit competencial de
les administracions locals o el mateix municipi), les entitats municipalistes i els
representants de les titularitats dels centres concertats, tots signataris del Pacte.

La Comissió de Seguiment del Pacte també integrarà altres organitzacions,
fonamentalment agents de la comunitat educativa que no tenen la responsabilitat de
prestar el servei educatiu, i que, davant la signatura del Pacte contra la segregació
escolar de Catalunya, manifesten que:

. La segregació escolar és un dels principals problemes del nostre sistema educatiu.
o Les mesures establertes en el Pacte ajudaran a lluitar contra la segregació escolar,

tot i la diversitat de plantejaments i visions existents sobre I'educació i la política
educativa, i tot i la possibilitat de considerar com a necessàries altres mesures.

En conseqüència, els agents educatius i socials que signen a continuació es
comprometen a participar en les reunions de seguiment del Pacte per acompanyar el
Departament d'Educació i la resta d'actors responsables d'aplicar-lo i desenvolupar-
lo.

consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

Sr re Fo Visa
Secretari General
Federació d'Ensenyament d'Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC)

Barcelona, 18 de març de 2019
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