
cia dels llocs públics i obrirà la porta als acomiadaments i 
els trasllats forçosos dels treballadors i treballadores de 
l’ensenyament. Es pretén que la direcció del centre educa-
tiu, que podrà confeccionar discrecionalment una part de la 
seua plantilla, avalue el personal al seu càrrec i actue com a 
gerent i capatàs.

RECENTRALITZACIÓ
La LOMQE proclama la recentralització estatal i 

recupera competències centrals en els currículums, per tal 
d’espanyolitzar el sistema educatiu.

STEPV demana la retirada de l’avantprojecte de la 
LOMQE i convida els treballadors i treballadores 
de l’ensenyament i el conjunt de la societat a deba-
tre el futur de l’escola pública i a mobilitzar-se per 
defensar-la. 

DESVELEM L’EDUCACIÓ QUE ENS VOLEN IMPOSAR I 
EXIGIM L’EDUCACIÓ QUE VOLEM!

Aturem la LOMQE !

Una contrareforma 
contra l’escola pública

Les retallades econòmiques en el sector educatiu 
—precarització del treball docent, reducció i su-
pressió de beques, transport, ajudes al menjador, 
massificació d’alumnat...— estan obrint el camí a 
una reforma, la Llei de Millora de la Qualitat Edu-
cativa (LOMQE), que és l’expressió del programa 
neoliberal màxim adoptat pel govern espanyol, en 
benefici de la iniciativa privada. 

La contrareforma del ministre Wert parteix de 
supòsits erronis, no fa un diagnòstic de l’estat de 
l’educació i pretén responsabilitzar el professorat 
de l’elevat fracàs escolar. Al capdavall, representa 
un atac frontal contra l’educació pública. 

ANTIDEMOCRÀTICA
La LOMQE, que s’imposa sense consultar la comu-

nitat educativa, suprimirà el funcionament democràtic dels 
centres, amb el buidament de competències dels consells 
escolars, i recuperarà un model de direcció per a ser instru-
mentalitzat per l’administració.

MÉS DESIGUALTATS
La LOMQE vol convertir el sistema educatiu en un 

mercat en el qual els centres i el professorat competeixen 
entre ells per obtenir resultats comptables. Aquesta dinà-
mica provocarà que uns guanyen i altres perden, per a dei-
xar més patents les desigualtats.

SEGREGADORA
El sistema educatiu es convertirà en una carrera 

d’obstacles i condemnarà al fracàs els fills i les filles de la 
classe treballadora. Es crearan itineraris per expulsar del 
sistema l’alumnat que no s’adapte al perfil requerit. Els 
estudiants hauran de superar unes revàlides que decidiran, 
des dels primers cursos de primària, el seu futur acadèmic 
i laboral. L’educació perdrà la seua funció compensadora de 
desigualtats socials. 

‘COMPETÈNCIES’ PER               
CONTINGUTS

La LOMQE, que canvia el currículum i suprimeix assignatu-
res i modalitats de batxillerat, buidarà els ensenyaments de 
continguts i els substituirà per competències bàsiques.

MENYSPREU AL PROFESSORAT 
La LOMQE desconfia i infravalora el treball docent, 

deixa en mans privades l’avaluació del sistema, de l’alumnat 
i del professorat, i promou l’avaluació com a negoci. Desa-
pareix la llibertat de càtedra i es legalitza el principi de la 
sospita i la desconfiança envers el professorat.

PROFUNDA RECONVERSIÓ        
LABORAL

La LOMQE eliminarà el principi d’igualtat i de transparèn-
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