La Xarxa d’Escoles Insubmises porta al Síndic de
Greuges les proves externes de la LOMCE
La Xarxa d’Escoles Insubmises a la LOMCE (XEI), la xarxa formada per 52 escoles
catalanes que s’han declarat insubmises a la Llei Orgànica d’Educació,
l’anomenada LOMCE o Llei Wert, ha traslladat aquest dilluns una queixa i una
petició d’auxili al Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, per suspendre de
forma immediata la convocatòria de les proves d’avaluació de primària.

El Departament d’Ensenyament de Catalunya ja té planificades les proves d’avaluació
diagnòstica als alumnes de tercer i sisè de primària durant els propers mesos, en concret
del 18 al 29 d’abril les de tercer i el 4 i 5 de maig les de sisè. La XEI considera necessària
la suspensió de la convocatòria de les avaluacions externes programades per diverses
raons: per la incertesa política del moment, per l’actual majoria parlamentària contrària a
la LOMCE, per la incertesa normativa i jurídica que es reflexa en la caòtica i desigual
implantació de la LOMCE arreu d’Espanya i pel suport social majoritari d’insubmissió a la
LOMCE.
La XEI ha traslladat també al Síndic la seva preocupació pels efectes adversos de les
proves i de la pròpia LOMCE com la privatització camuflada i la mercantilització de
l’educació, la precarització i el desprestigi de la funció docent, la recentralització de
l’ensenyament contra les competències autonòmiques i el principi d’autonomia de centre,
el retorn a una educació academicista i excloent, l’atac al model català d’immersió
lingüística i, finalment, l’augment de les desigualtats socials. A més de les 52 escoles
representades a través de la XEI, la queixa ve acompanyada de més de 100 signatures
de particulars que hi donen suport.
La XEI, un moviment enxarxat de lluita contra Wert i el PP
Enguany la XEI ha començat una nova campanya d’objecció de consciència a les proves
de primària. És en aquest marc on s’inscriu la queixa tramesa al Síndic de Greuges. Tota
la informació de la campanya la podeu trobar al web noalalomce.net.
La XEI es va constituir l’any 2014 com a xarxa per aglutinar els esforços de lluita dels
centres escolars contra el desplegament de la LOMCE. D’ençà de la seva constitució, la
XEI ha anat sumant adhesions de centres sense trobar, tanmateix, un recolzament explícit
del govern català envers la lluita contra la llei Wert. Ben al contrari, des del govern
Xarxa d’Escoles Insubmises ∙ xarxaescolesinsubmises.wordpress.com ∙
xarxaescolesinsubmises@gmail.com ∙ web de campanya: noalalomce.net ∙ premsa: 629445115

convergent d’Artur Mas i la conselleria d’Irene Rigau s’han anat introduint un a un tots els
canvis que la LOMCE incorpora en el sistema educatiu. El curs 2014-2015 passat, la XEI
va liderar el boicot a les proves d’avaluació dels alumnes de tercer de Primària imposades
per la LOMCE, un instrument que sintetitza la voluntat segregadora i competitiva de la llei
imposada pel Partit Popular l’any 2013. L’experiència de desobediència va tenir un èxit
inesperat: més de 1000 famílies d’arreu de Catalunya van fer boicot a les proves.
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