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LOMCE 
 
 
La Llei Orgànica per a la Millora Educativa és una llei presentada el maig de 2013 i 
aprovada el passat 28 de novembre. En un context de retallades al sector educatiu, es 
presenta com una reforma de la Llei Orgànica d'Educació de 2006, presentada pel 
ministre Wert. Feta aquesta llei, el pròxim objectiu són les universitats, però vegem mica 
més en què consisteix aquesta reforma. 
 
 
La LOMCE és una llei segregadora per llengua, per sexe, per resultats i per condicions 
socioeconòmiques. 
 
 
És un atac directe cap a les llengües autòctones: posa per sobre de tot el castellà com a 
pilar bàsic de tot el sistema educatiu. La llengua catalana deixa de ser troncal i dinamita 
el model d'immersió lingüistica: el català deixa de ser assignatura troncal i passa a ser 
una assignatura d'especialitat.  
 
 
Aquesta llei s'ha fet sense tenir en compte ni la comunitat educativa ni a la comunitat 
científica. La ideologia que s'amaga darrere seu és una modernització conservadora, una 
aliança entre neoliberals, neoconservadors, populistes autoritaris i un sector molt concret 
de la nova classe mitja directiva i professional. Una de les faltes més greus és que es 
concep l'educació com un motor que promou la competitivitat de l'economia, de manera 
que es mercantilitzen totes les relacions educatives, i mostra una total desconfiança cap 
als docents, ja que s'obvien les pràctiques d'innovació educativa. 
 
 
La LOMCE diu: “El nivell educatiu dels ciutadans determina la seva capacitat de competir 
en l'àmbit internacional”. 
 
 
Se situen les necessitats del mercat i dels interessos econòmics i particulars per sobre de 
les persones. D'aquesta manera s'obre la porta a la privatització de l'educació pública.  
Els agents privats són inclosos com a part del sistema educatiu i se'ls dóna una funció 
regulativa. Les administracions públiques són un agent més que participa en la prestació 
de serveis i no són definits com a poders públics que el garanteixin. D'aquesta manera, 
el dret a l'educació se substitueix per la prestació del servei de l'educació. 
 
 
L'educació pública passa a ser educació bàsica: només s'assegura la gratuïtat de 
l'educació primària, secundària i de cicles formatius bàsics, però es deixa de banda la 
infantil, el batxillerat, la formació professional de grau mitjà, la formació professional de 
grau superior, els règims especials (escoles d'idioma i d'art) i la universitat. 
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Destaquen els tractes de favor a l'escola concertada: es blinden les escoles que 
segreguen per sexe, les comunitats autònomes no podran vetar l'accés als concerts (que 
s'allarguen de 4 a 6 anys), s'assegura la concertació de la formació professional bàsica. 
La programació educativa queda supeditada a l'evolució de l'oferta i la demanda. 
 
 
També es promou l'exclusió social: no es parla de necessitats de l'alumnat, sinó de 
problemes de l'alumnat. Es potencia la competència en lloc de la cooperació. Es promou 
l'etiquetatge i les classificacions entre els alumnes i també entre els centres. Els recursos 
dels centres dependran dels seus resultats.  
 
 
Menys laïcisme i més supeditació a l'Església. Desapareix educació per a la ciutadania. 
La nota de religió o valors determina la qualificació final d'ESO i Batxillerat.  
 
 
La segregació entre els alumnes s'inicia des dels 13 anys. O sigui que desapareix la 
igualtat d'oportunitats a l'etapa obligatòria, ja que a partir d'aquesta edat es comencen 
els programes en «millora de l'aprenentatge i rendiment», als 15 anys els cursos de 
formació professional bàsica (sense ESO, però amb la possibilitat d'entrar a formació 
professional de grau mitjà) i a 4t d'ESO se separen els itineraris que condueixen cap a FP 
o cap a Batxillerat. 
 
 
Va contra el model d'escola pública democràtica 
El Consell Escolar passa a ser consultiu, el paper de la comunitat educativa en l'elecció 
del/la director/a passa a ser mínim, la direcció només respon a l'administració: és a dir, 
l'administració dicta unes normes a la direcció que la comunitat educativa ha d'acatar 
sense poder dir res al respecte. 
 
 
Centralitza el model educatiu 
Hi ha un control total de l'Estat sobre els continguts de les matèries troncals. L'Estat 
decideix els criteris i el contingut de les preguntes de les revàlides i de les proves de 
primària. També s'augmenta el percentatge de continguts establerts per l'Estat. 
 

Sense ser restrictius cal esmentar que l’actual llei educativa del sistema català, la LEC, 

també és segregadora i classista ja que ja inclou alguns dels aspectes que pretén 

normalitzar la LOMCE, com el finançament en base a resultats i no necessitats, 

beneficiant notablement els centres concertats, i comdenant els centres amb més 

necessitats i menys recursos. 

 


