
COMUNICAT DE PODEM ILLES BALEARS SOBRE L'INICI DEL NOU CURS ESCOLAR

Aquest divendres comença un nou curs escolar i des de Podem Illes Balears volem dir un

cop més que aquest curs no serà, un altre cop, un curs normal.

No  serà  un  curs  normal  perquè  l'aplicació  de  la  LOMCE  no  permetrà  que  hi  hagi

normalitat  en  els  centres  educatius.  Les  mesures  desenvolupades  pel  Conseller

d'Educació ens condueixen a un inici de curs pràcticament idèntic al que s'havia definit

abans de les eleccions pel que fa a l'estructura del  sistema educatiu, des de PODEM Illes

Balears  ja  vàrem  mostrar  la  nostra  disconformitat  amb  les  mesures  que  des  de  la

Conselleria d'Educació s'han adoptat en relació al desplegament de la LOMCE, incomplint

allò acordat en els #AcordspelCanvi.

El Govern de les Illes Balears ha renunciat a l'exercici de la seva sobirania, i ni tan sols en

aquelles competències que li són pròpies ha volgut realitzar cap voluntat de governar fent

possible una altra educació, sabem que la LOMCE és una llei  estatal  però el  Govern

Autonòmic  exercint  les  seves  competències  pot  fer-hi  front  amb  mesures  més

agosarades.

No volem LOMCE perquè és una llei aprovada sense el suport de la comunitat educativa,

perquè  és  una  contrareforma  educativa  contrària  als  principis  i  valors  vertaderament

democràtics, perquè és excloent enlloc d'inclusiva, perquè és elitista i segregadora, és

sexista  en  lloc  de  coeducadora,  oblida  l'educació  integral  de  les  persones,  afavoreix

l'adoctrinament i els privilegis de l'església catòlica, és antidemocràtica perquè limita la

participació  de  la  comunitat  educativa,  fomenta  una  educació  competitiva  en  lloc  de

cooperadora, és centralitzadora, és mercantilitzadora i classista, menysprea la cultura i la

llengua pròpies de cada comunitat... i un llarg etcètera.

Aquest tampoc serà un curs normal perquè encara hi ha convocada una vaga de docents,

encara  no  s'ha  donat  resposta  a  totes  les  demandes  d'aquest  col·lectiu  que  molt

legítimament va convocar una vaga indefinida i cal respectar els motius pels quals el dia

d'avui no es desconvoca.

No serà un curs normal  perquè mentre els  centres  educatius públics necessiten més

recursos  es  segueixen  concertant  escoles  privades  que  practiquen  l'educació

diferenciada.

No serà un curs normal perquè tenim les ràtios altes i manca professorat de suport per

atendre l'alumnat.

No serà un curs normal perquè cal agilitzar els tràmits de les ajudes de menjador.

No serà un curs normal perquè la música, l'artística i la tecnologia van desapareixent del



currículum escolar.

No serà un curs normal perquè l'educació és cada cop menys equitativa 

aquest sistema educatiu ja no és capaç de compensar les desigualtats de partida de cada

individu i grup social, llavors l'educació pública actual ja no pot garantir que les classes

populars tinguin les mateixes oportunitats que les èlits. 

Podem Illes  Balears,  seguirem lluitant per una educació  de  qualitat,  pública,  gratuïta,

equitativa i  compensadora de les desigualtats  socials  i  lingüístiques, laica,  crítica i  en

català.

Treballem per una educació com a eina que serveixi per al desenvolupament integral de la

persona i  formi persones lliures, autònomes i  amb capacitat  crítica; una educació que

contribueixi  també  al  desenvolupament  de  la  societat;  una  educació  científica  i  no

dogmàtica que sigui capaç de donar eines a les persones per al seu desenvolupament

personal  i  professional,  amb un enfocament des de la  perspectiva de la coeducació i

evitant els estereotips sexistes.


