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POSICIONAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE SABA DELL EN 
RELACIÓ A LA LOMCE 
 
 
El Consell Escolar Municipal de Sabadell, reunit amb data 14 d’octubre del 2014, 
manifesta el seu rebuig a la LOMCE i en demana la seva retirada. 
 
Aquesta llei suposa una modificació d'aspectes cabdals de l'actual legislació 
d’educació que en absolut obeeix a necessitats del nostre sistema educatiu. En 
volem destacar: 
 
 
- Obre la porta a una selecció prematura entre els alumnes des dels 13 anys. A partir 
de 2n d’ESO, s’obren tres vies selectives que suprimeixen la formació comuna a 
l’etapa obligatòria. Així, es podran descartar els alumnes que tenen dificultats abans 
d’iniciar 3r d’ESO.  
 
- Ataca el model d'immersió escolar vigent a Catalunya, un model d’èxit des de fa 30 
anys, i menysté el català qualificant-lo d’assignatura “específica”. També determina 
que la Generalitat haurà d’assumir el cost de l’escolarització de l’alumnat que sol·liciti 
el castellà com a llengua vehicular de l’aprenentatge. 
 
- Es torna a donar plena validesa acadèmica a l’assignatura de religió i s’elimini 
“Educació per a la ciutadania” comuna a tots els alumnes per “Valors culturals i ètics” 
com a alternativa a religió. 
 
- La planificació de l’oferta educativa es realitzarà prenent en consideració l’oferta 
existent de centres públics i privats concertats i la demanda social. L’Administració 
ha de garantir una plaça educativa però en cap cas es garanteix en un centre públic. 
També es permet a les administracions educatives convocar concursos públics per a 
la construcció i gestió de centres concertats en sol públic i garanteix el concert a 
centres que separin per sexe.  
 
- Atempta el dret de participació democràtica de famílies, alumnes i professorat en el 
govern del centre. Converteix el consell escolar en un òrgan consultiu, traslladant a 
la direcció l’aprovació de temes cabdals com per exemple el pla anual de centre.  
 
- La LOMCE fa un èmfasi important en les avaluacions de final d’etapa però no 
especifica accions significatives i concretes per treballar l’equitat en el procés 
d’aprenentatge que permeti a l’alumnat arribar-hi en igualtat d’oportunitats.   
 
Per tots aquests motius,  el Consell Escolar Municipal de Sabadell vol manifestar, de 
nou, el seu posicionament i aprovar la següent: 



 
 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 

• Que el Plenari del Consell considera que la nova Llei d'educació (LOMCE) és 
inacceptable perquè proposa una contrareforma educativa retrògrada, 
recentralitzadora i inútil que vulnera les competències en matèria d’educació 
recollides en l’Estatut d’Autonomia i la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). 
 

• Que el Plenari del Consell manifesta que donarà suport a la comunitat educativa 
del municipi en totes aquelles accions de caràcter reivindicatiu i pacífic que tinguin 
per objectiu i manifestar la seva oposició a la llei i aconseguir la seva retirada 
 


