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VAGA general d’educació el 24 d’octubre
Ni LOMCE, ni LEC, ni retallades
El ministre d’Educació Jose Ignacio Wert amb la majoria absoluta del PP està tramitant la
LOMCE. Una Llei que, a més de torpedinar el sistema d’immersió lingüística, amb l’excusa que
millorarà l’educació, reforma tant els estudis i la seva avaluació com l’organització del centre
minvant la participació i representació dels claustres i consells escolars i dipositant-les en la
construcció d’una figura de direcció molt més jeràrquica, autoritària i gerencial.
A Catalunya el Govern està escanyant els serveis públics amb uns pressupostos i polítiques de
retallades sense aturador. A més, ja ha anunciat que en els propers pressupostos tornarà a
eliminar una paga extra a tota persona empleada pública, fent pagar als serveis públics i els
seus treballadors/es els costos d’una crisi i d’un deute públic que en cap cas han provocat.
La Consellera, ja està desenvolupant molts aspectes de la LEC introduint una sèrie de decrets
que allunyen al claustre i la resta de la comunitat educativa de la participació i presa de
decisions dels centres educatius i obliga a les direccions de centres públics a assumir unes
responsabilitats que pertanyen a l’administració educativa.
Tot plegat obre la porta a la discrecionalitat, provoca una gran desorganització en els centres
educatius i crea les condicions per deteriorar una educació de qualitat a l’escola pública.
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