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MANIFEST EN CONTRA DE LA LOMCE I EN DEFENSA D’UN
ENSENYAMENT PÚBLIC I CATALÀ DE L’INSTITUT EL CAIRAT
Benvolgudes famílies,
El claustre de professors de l’Institut el Cairat els vol fer arribar el seva postura
àmpliament majoritària de rebuig a la nova llei educativa (LOMCE) que aquests dies s’ha
estat debatent en el Congrés de Diputats de Madrid.
Els motius principals que al nostre parer justifiquen aquesta postura i que volem
compartir amb vostès són:
 És una llei que neix sense el suport social i parlamentari exigible, ja que ha estat
aprovada tan sols amb els vots afirmatius del partit en el govern. Considerem que a
qualsevol llei educativa se li ha d’exigir un ampli recolzament social i polític.
 És una llei que ataca frontalment el sistema d’immersió lingüística imperant amb èxit
a Catalunya des de fa més de 30 anys, que ha mostrat ser una eina immillorable per
tal de garantir la cohesió i l’harmonia socials en el nostre país.
 És una llei que introdueix el sistema de revàlides obligatòries a 4t d’ESO i 2n de
Batxillerat, requisit imprescindible per l’obtenció de la titulació corresponent. Posa en
dubte la validesa dels estudis que s’imparteixen des de l’institut, ja que necessiten
d’una certificació exterior, però, sobretot, és una eina molt poderosa de
recentralització del sistema educatiu i per controlar ideològicament els continguts de
les diferents matèries i de les programacions didàctiques.
 Obliga des de 3r d’ESO a l’alumnat a dividir-se en itineraris separats en funció dels
estudis posteriors (FP o Batxillerat) amb molt poques opcions de canvis. La Formació
Professional torna a ser novament la ventafocs del sistema educatiu, quan hauria de
ser-ne l’estrella. Els països europeus amb sistemes educatius més sòlids, com per
exemple Alemanya, tenen una formació professional d’alta qualitat i gran prestigi.
 És una llei que neix pràcticament sense memòria pressupostària. La inversió prevista
pel Ministerio de Educación per implantar la LOMCE és irrisòria.
 El seu desplegament es preveu rapidíssim, degut a urgències merament partidistes. El
curs vinent (2014-15) ja ha de posar-se en marxa, sense que hi hagi temps per
assimilant els canvis.
 Obre la porta a sufragar amb diners públics molts centres privats o ampliar
significativament els concerts a l’escola concertada en detriment de la pública.
Ofereix sòl públic a escoles privades per construir noves escoles. Obre la possibilitat
d’establir concerts amb escoles privades que segreguen l’alumnat en funció del sexe,
etc.
 Redueix sensiblement, el ja de per si migrat paper dels Consells Escolars en la vida
dels centres. Per tant, la veu de tota la comunitat educativa (pares, mares, professors i
alumnes) es farà sentir encara amb moltes més dificultats que en l’actualitat.
Tots això es suma a la situació actual de greu deteriorament de l’ensenyament públic en
els darrers anys i que fan que aquest sector visqui uns moments extraordinàriament
delicats.
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Per tot plegat, considerem que la posada en marxa d’aquesta llei suposa un retrocés de
més de trenta anys en molts dels avenços que s’han implantat amb èxit al llarg d’aquests
anys i significa ni més ni menys que un atac frontal a un model d’escola pública
integradora i cohesionadora de la societat tan consolidat a Catalunya. Els problemes que
té l’educació en aquest país, que no son pocs, no s’arreglen ni molt menys amb lleis com
aquesta, ans tot el contrari.
Esparreguera, 17 d’octubre de 2013
EL CLAUSTRE DE PROFESSORS DE L’INSTITUT EL CAIRAT

