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El 28 de novembre de 2013 la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) va
ser aprovada al Congrés dels Diputats només amb els vots a favor del Grup Parlamentari del
Partit Popular. Tot i l’oposició que la resta de grups parlamentaris del Congrés van mostrar a la
reforma educativa i el rebuig d’algunes de les Comunitats Autònomes (principalment Catalunya,
País Basc, Andalusia, Astúries i Canàries, que agrupen el 52% dels alumnes de tota Espanya) el
Govern va tirar endavant aquesta norma. Cal destacar, a més, les nombroses mobilitzacions
convocades per la comunitat educativa per mostrar el rebuig de la societat a la nova llei
d’educació.
La LOMCE és una llei que aplica un gir de 180º a l’actual model educatiu, modificant alguns dels
pilars bàsics. Reforça el paper de l’assignatura de Religió, introdueix lògiques de competència
entre els centres pels recursos, estableix una lliure elecció de centre que pot provocar la
segregació entre l’alumnat de diferent origen donant lloc a centres gueto, relega la Formació
Professional a un segon pla, elimina la democràcia i la participació de l’estudiantat i de tota la
comunitat educativa en els centres, i ataca frontalment l’escola catalana, desmantellant la
immersió lingüística.
D’aquesta manera, i tot i el compromís de determinades forces polítiques de derogar la LOMCE
així que es produeixi un canvi de color en el Govern espanyol, el desplegament d’alguns dels
aspectes d’aquesta nova llei educativa començarà el proper curs (2014-2015). Des de Catalunya
diverses veus han plantejat una resistència a la LOMCE: des de l’ús de mecanismes jurídics per
part de la Generalitat de Catalunya fins a crides a la insubmissió a la LOMCE per part del MUCE i
Somescola.
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya:


Reclama que els partits polítics que es van comprometre a derogar la LOMCE
mantinguin la seva oposició a la llei i actuïn de manera coordinada per evitar-ne el
desplegament.



Insta la Generalitat de Catalunya a no acceptar aquesta nova llei d’educació i a fer ús de
tots els mecanismes a la seva disposició per tal d’impedir que la LOMCE s’apliqui a
Catalunya.



Dóna suport a la lluita de la comunitat educativa contra la LOMCE.

