
     “INICIEM EL CURS SENSE LA LOMCE!” 

                               (Centres educatius de les terres de l’Ebre contra la implantació de la LOMCE el curs 2014-15) 

 

Benvolgudes famílies: 

EL PROPER CURS 2014-15 COMENÇA L’APLICACIÓ DE LA LOMCE ALS CENTRES EDUCATIUS! 

Des del MUCE de les terres de l’Ebre, al qual hi donem suport, us volem informar dels canvis que suposarà aquesta llei. 

La LOMCE del ministre Wert suposa una agressió a molts dels principis educatius acceptats fins ara: 

-CANVIA la finalitat de l’educació (orientada al mercat laboral i no a una educació integral!) 

- CANVIA els continguts d’aprenentatge (imposa els del seu interès , és clar!) 

-CANVIA els valors que s’han d’ensenyar (imposa els de la seua ideologia, és clar!) 

 -CANVIA la resposta que s’ha de donar als alumnes amb dificultats (apartant-los ben aviat de la formació comuna) 

 -CANVIA la participació de les famílies (reduint-la al màxim!) 

-CANVIA el respecte a les cultures diferents de l’espanyola ( per “espanyolitzar” els alumnes catalans) 

-I tot això amb un CANVI de model on l’educació deixa de ser un servei públic, garantia d’igualtat d’oportunitats, per convertir-

se en un mercat lliure, amb escoles diferenciades, rànquings d’escoles, etc. 

LA LOMCE ÉS INADMISSIBLE!! 

PERÒ TAMBÉ DENUNCIEM ASPECTES DE LA LEC (Llei d’Educació Catalana) I LES RETALLADES A L’EDUCACIÓ. 

 La LEC implica: l’afavoriment de l’escola concertada, l’autofinançament dels centres, el poder màxim de les direccions... 

Les RETALLADES afecten a la qualitat de l’educació: reducció de mestres, reducció de beques, reducció del pressupost de les 

escoles, no cobriment de baixes... 

PER TOT AIXÒ US CONVOQUEM EL PRIMER DIA DEL CURS 2014-15 (15 DE SETEMBRE) A LA SEGÜENT MESURA: 

CONCENTRACIONS DE PARES I ALUMNES A LES PORTES DE LES ESCOLES (De 9 a 9’15h)  

I POSTERIOR LECTURA D’UN MANIFEST 

 

 (A l’acte és recomanable portar les samarretes grogues (si les teniu) o objectes de color groc, xiulets, pancartes, cassoles .... per 

fer-nos sentir. A més, les AMPES es faran càrrec, fins a l’hora d’entrada, de tots aquells nens que no estiguin acompanyats pels 

pares). 

 

Podeu trobar més informació sobre la LOMCE, LA LEC i les retallades al bloc de l’AMPA ampaescolaferreries.blogspot.com a la 

pàgina del MUCE de les terres de l’Ebre http://mucete.wordpress.com, o contactar amb: muce.ebre@gmail.com 
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