
INSUBMISSIÓ 
A LA LOMCE 
Algunes idees i propostes inicials 



QUÈ ENS PROPOSEM 

Posar la primera pedra d’una campanya de 
desobediència a la LOMCE. 

Compartir algunes 
idees que obrin el 
debat de què 
podem fer les 
AMPA’s davant la 
‘llei Wert’. 
 



ANTECEDENTS 
 
•  Som la Comissió contra les 

Retallades de l’Escola Patronat 
Domènech de Gràcia. 

•  Depenem del Consell Escolar. 

•  Fem front a les polítiques 
regressives tant pressupostàries 
com ideològiques. 

•  Treballem en xarxa amb la 
Coordinadora d’AMPA’s de Gràcia i 
l’Assemblea Groga de Gràcia. 
 



ACCIONS 

 
•  Xerrada informativa sobre  
   la lletra petita de la LOMCE. Podem obeir? 

•  Tancada a l’escola: neix la proposta.  
 

Per fer front a la LOMCE i 
les retallades, vam fer 
diverses accions on vam 
visibilitzar què suposa la 
llei més enllà de l’atac a 
la immersió lingüística.  
 



PROPOSTA  
D’INSUBMISSIÓ 

Engegar una xarxa  
d’escoles insubmises que serveixi per: 

• Posar la primera pedra d’una campanya sostinguda 
on s’hi puguin adherir totes les escoles interessades. 

• Visibilitzar el malestar per fer front el Ministeri i 
esperonar la conselleria a definir-se. Creiem que pot 
tenir recorregut en els mitjans de comunicació i les 
xarxes socials.  



QUÈ PODEM FER LES FAMÍLIES? 

•  Les famílies podem fer costat i acompanyar totes les 
iniciatives dels claustres  

•  Podem crear un espai de diàleg amb la direcció i els 
claustres dels nostres centres: 

•  Crear una comissió de treball 
mixta anti-LOMCE. 

•  Demanar assessorament 
extern als sindicats. 

•  No deixar de parlar i de 
qüestionar aquesta llei, no 
abaixar els braços. 



IDEES CONCRETES PER LES AMPA’S 

#01 No demanar l’escolarització en 
castellà. 

#02 No demanar l’assignatura de religió. 

#03 Entre els 13 i els 15 anys no escollir 
l’assignatura Emprenedoria i Activitat 
Empresarial. 

#04 No portar les criatures a les revàlides 
a 3r i 6è de Primària (no són vinculants). Sí 
ho són les de quart d’ESO i Batxillerat. Són 
proves de continguts, no de competències. 

 



IDEES PER PORTAR ALS CLAUSTRES 

#05 Mantenir la immersió lingüística.  

#06 Mantenir les competències dels Consells Escolars. 

#07 No fer l’especialització curricular. 

#08 Exigir la dotació que preveu la nova llei per noves tecnologies i 
alumnes amb necessitats educatives especials, entre d’altres. 

#09 Explorar fòrmules perquè els instituts no segreguin a quart d’ESO 
l’alumnat entre disciplines acadèmiques i aplicades. 

#10 Mantenir l’educació en valors i promoure el pensament crític. 



Accions que sí seran sancionades: 
•  No col.laborar o boicotejar les proves 

d’avaluació o de diagnòstic. 

•  No facilitar informació perquè el 
ministeri faci rànquings, ara prohibits i 
que faran més gran l’esquerda entre 
escoles d’elit i ‘gueto’. 

–  Encara no se sap quin serà el règim de sancions. 



COM HO FEM? 
 

 
L’adhesió es podria fer a través del Consell Escolar 

 
Totes aquestes mesures no són més que propostes, 
en cap cas requisits. 
 
Per apuntar-se a la xarxa només cal estar interessat 
a sumar-se a la campanya, explorar les mesures de 
desobediència i que cada centre decideixi què fa 
segons el seu criteri. 
 



HÀNDICAPS 
 

 
• El lideratge ha de venir dels docents.  

• Quedar-nos a l’expectativa esperant com es 
posiciona la Conselleria d’Educació, i fer tard.  

• Els centres educatius podrien decidir portar a terme 
l’objecció de manera silenciosa.  

 
. 
 
 



ENTRE TOTS 
 La campanya hauria de sumar suports de 
sindicats, federacions i col.lectius educatius. 
Les polítiques regressives no comencen ni 
acaben amb la LOMCE, però entenem que la llei 
necessita una resposta concreta.  



Comissió NO A LES RETALLADES Escola Patronat Domènech 


