
9 de Maig Vaga General Estatal d'estudiants, 
professors, mares i pares 

LA COMUNITAT EDUCATIVA DEL DISTRICTE SANT ANDREU RECOLZA LA VAGA DEL 9 
DE MAIG CONVOCADA A TOT CATALUNYA DE FORMA UNITÀRIA PER LA COMUNITAT 
EDUCATIVA EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA: NI LOMCE, NI RETALLADES. 

 És el moment de continuar rebutjant, encara amb més força, les retallades pressupostàries 
en l’Educació pels seus efectes negatius, especialment cap als sectors més desprotegits de la 
societat. No podem permetre cap tisorada més de professorat, de recursos, beques, tancament 
d’aules i centres, etc. El futur dels nostres fills i filles no pot quedar hipotecat per unes polítiques 
que menystenen l’educació i que estan desmantellant el nostre sistema educatiu. Hem de dir-ho 
alt i clar. Hem de respondre amb unitat i força. 

També és el moment de rebutjar la normativa que vol desplegar la LOMCE perquè suposa un 
pas enrere, és una llei retrògrada i sense consens, i no millora el funcionament de l’escola 
pública catalana sinó que va en contra del seu esperit 
 
Per aquest motiu des de la Coordinadora d’Ampa de Sant Andreu , Assemblea de Zona de Sant 
Andreu , Grup de Treball d’Educació de Sant Andreu i altres entitats del districte reunides durant 
la tancada del 25 d’abril van acordar recolzar la vaga prevista per el 9 de maig. 
 
Principals punts per estar en contra de la LOMCE: 
• La LOMCE posa en qüestió la universalitat del dret a l’educació rebaixant la 
responsabilitat dels poders públics perquè aquest dret sigui garantit. 
• No defensa l’educació en els valors comuns d’una societat democràtica marcant 
una diferenciació escolar de l’alumnat que cursa religió i el que cursa una assignatura 
alternativa. 
• Promou la segregació escolar de l’alumnat per nivell adquisitiu, amb la promoció del 
mercat educatiu i de polítiques de competitivitat entre escoles. Promovent la segregació 
per sexe, per religió, per rendiment escolar... i també, mitjançat una normativa d’admissió 
d’alumnes que dóna potestat a les direccions dels centres per seleccionar l’alumnat. Ja 
tenim prou segregació escolar com per incentivar-la amb eines legislatives. 
• Minimitza la participació de la comunitat educativa malgrat que és imprescindible per 
elaborar un projecte educatiu concret a cada centre o grup de centres. Ignora les 
directives europees, usurpa competències al govern de Catalunya, anul·la la capacitat 
d’intervenció dels municipis. La coresponsabilitat és un factor d’èxit en l’educació. Cal 
tota una tribu per educar un infant. 
• L’aplicació de la LOMCE suposaria una fractura social i la pèrdua cultural en 
permetre escoles amb llengües vehiculars diferents, o en reduir el pes de la llengua i la 
cultura catalanes en el sistema educatiu. 
• La LOMCE no avança ni en la formació docent, ni en la promoció de la investigació, 
ni la transferència de coneixement ni la innovació. És inacceptable la selecció i la 
classificació de les matèries del currículum, els plantejaments organitzatius i de gestió, 
l’errònia concepció d’autonomia de centres... . 

Donen suport també a la vaga de l’Educació del 9 de maig, convocada pels sindicats 
docents i d’estudiants de Catalunya, la FAPAC (Federació d’Associacions de pares i 
mares d’alumnes de Catalunya) i  Les entitats i organitzacions del Marc Unitari de la Comunitat 
Educativa (MUCE) i moviments i plataformes en defensa de l’educació. 
La manifestació tindrà lloc a Barcelona a les  12.00h Pl Universitat 
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