El curs 2014-2015 ha començat amb la implantació de
la LOMCE. Llei del PP aprovada sense el consens de la
comunitat educativa, és el pitjor atac a l’educació en 35
anys i pretén consolidar un canvi de model educatiu.
La LOMCE:
 Recentralitza les decisions educatives perquè
l’Estat marca la major part de les assignatures
troncals, com a eina de control condicionant als
mestres a l’hora de prioritzar continguts.
 Actua en contra de la cohesió social perquè no fa
cap referència als alumnes amb necessitats
educatives específiques, separa els alumnes en
funció de l’elecció de l’assignatura de Religió i
incentiva la segregació per sexes.
 Ataca el model d’immersió lingüística, perquè
també pretén segregar els alumnes en funció de la
llengua.
 Promou la competència entre l’alumnat i entre els
centres per damunt del valor de la cooperació i el
treball en equip.
 Elimina l’assignatura d’Educació per la Ciutadania
i torna a col·locar amb força la Religió com
assignatura.
 És un atac al model d’escola democràtica perquè
la participació del professorat i les famílies queda
reduïda, els consells escolars perden competències
en favor de les direccions que són escollides amb
més intervenció per part de l’Administració.
 Relega els governs locals. Els municipis deixen de
ser interlocutors per a la programació de l’oferta
educativa i no tindran representants en els consells
escolars d’escoles concertades.
 Afavoreix la privatització i l’esperit mercantilista.
 Oblida l’educació de les persones adultes i
l’educació al llarg de la vida.
A això s'ha d'afegir les retallades educatives del
govern de CiU al llarg dels darrers quatre anys. Aquestes
mesures han significat:
Pel que fa als recursos humans i econòmics
 La reducció del pressupost d’Educació en un 22%
 El retorn a la diferenciació de l’oferta pública i
concertada i manteniment del concert a les
escoles segregadores (25 M€ per curs).
 L’eliminació del finançament de la Generalitat a les
escoles municipals bressols i a les de música i dansa.
 L’augment de més d’un 60% de les taxes
universitàries.
 La creació de noves taxes en la Formació
Professional pública.
 L’augment desmesurat de les taxes de les Escoles
Oficials d’Idiomes.

Pel que fa als programes de cohesió social
 El retard de 6 mesos en el pagament de les beques
menjador a les escoles i disminució de la partida.
 La desaparició de les beques a l’escolaritat a les
bressols pels fills de famílies sense recursos.
 L’eliminació de les polítiques de reequilibri dels
alumnes nouvinguts entre les escoles publiques i
concertades amb la supressió dels ajuts econòmics.
Pel que fa a la coresponsabilitat
 La davallada espectacular de les obres de noves
edificacions i de reformes en els centres públics per
part del Departament. Incompliment dels
compromisos signats amb els municipis.
Pel que fa al professorat
 L’empitjorament de les condicions laborals:
reducció de plantilles, augment de ràtios, augment
hores lectives, problemes en les substitucions de les
baixes, reducció salarial...
 La reducció de la plantilla en 3.000 docents tot i
haver augmentat prop de 60.000 alumnes en els
darrers 4 anys.
Donat que la LOMCE plou sobre mullat, perquè la
LOMCE del PP plou sobre les retallades de CiU, es fa
necessària l’adopció de mesures de caràcter urgent per
tal de garantir una educació pública de qualitat per a
tothom, garantint la igualtat d’oportunitats i la cohesió
social.
Per tot això, a proposta de l’Entesa la Corporació
Municipal de Sant Esteve ha aprovat sol·licitar als
governs de l’Estat i de Catalunya:
1. La derogació de la LOMCE.
2. Recuperar el pressupost destinat a Educació de
l’any 2010, el que significa un increment de 1.200
milions.
3. Incrementar la partida de beques menjador que
asseguri la cobertura a tots els infants que ho
necessitin.
4. Recuperar el finançament a les escoles bressol,
de musica i de dansa.
5. Retornar a les ràtios de 2010 amb l’increment de la
plantilla de docents i del personal de suport i reforç.
6. Reduir les taxes universitàries i de les Escoles
Oficials d’Idiomes. Eliminació de les taxes de la
Formació Professional. Incrementar l’oferta de PQPI
i de programes de segona oportunitat.
7. Convocar les subvencions a les activitats i
programes de les AMPA i donar suport econòmic
públic a les federacions de pares i mares.
Sant Esteve Sesrovires, octubre del 2014

