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• Comissió No a les Retallades de
l’escola Patronat Domènech de Gràcia.

Qui som?

• Treballem en xarxa amb l’Assemblea
Groga i la Coordinadora d’AMPA’s
de Gràcia.
• Anem de la mà de FaPac, que ha
inclòs la xarxa en el seu ‘Manual de
resistència activa’.

Les polítiques regressives ni comencen ni
acaben amb la LOMCE,
però és una llei concreta
que mentre estigui en vigor
mereix una resposta concreta.

Què està passant ja?
• Els Consells escolars es converteixen en paper mullat.
• S’erosiona la immersió lingüística i la religió recupera la
centralitat.
• Els temaris es recentralitzen i els continguts primen sobre les
competències.
• Hi ha un atac frontal a la igualtat d’oportunitats: es faciliten els
concerts al sector privat; s’impulsa la competència entre els
centres del mateix barri pels recursos econòmics i els resultats
acadèmics; a l’ESO es segreguen els alumnes entre “llestos” i
“tontos”, i l’FP bàsica obre la porta a l’expulsió de milers
d’alumnes de l’educació obligatòria.
• Llei feta al dictat de l’Ibex 35 i la Conferència Episcopal.

Què ens
proposem?
• Fer arribar als centres propostes de resistència activa per
atenuar els efectes nocius de la llei.
• Teixir des de la base una campanya de desobediència
sostinguda en el temps i generar un espai de suport mutu que
ens permeti compartir experiències, sentir-nos acompanyats i
mantenir el debat a les escoles.
• Fer visible la desobediència que es porta a terme a les escoles.
• Empoderar-nos i elevar el to de la protesta davant el ministeri i
la consellera. Creiem que amb oposar-nos no n’hi ha prou. Cal
passar a l’acció.

Què vol dir ser insubmís?
• Insubmisió i desobediència són
paraules fortes que denoten la
contundència amb la qual ens
proposem revertir la llei.
• Tot i així, les propostes són reals
i factibles, i no desafien la
lletra de la llei, sinó l’esperit
de la norma. La xarxa no vol ni
herois ni màrtirs.
• Un punt de partida és impulsar
comissions mixtes per
explorar accions i generar debat
al mateix centre.

Propostes concretes d’acció
• Mantenir el model lingüístic.
• Mantenir competències dels C.E.
• Estudiar fòrmules perquè no
seleccionin de forma prematura
l’alumnat i el segreguin entre
disciplines acadèmiques i
aplicades a tercer/quart d’ESO.
• Preservar els projectes educatius,
i impulsar l’educació integral, el
treball per competències i el
pensament crític.
• Explorar fórmules que evitin la
publicació de ‘rankings’.

Propostes per les famílies
•

Fer pedagogia entre les
famílies.

•

No demanar l’escolarització
en castellà.

•

No demanar religió.

•

Entre els 13 i els 15 anys no
escollir l’assignatura
Emprenedoria i Activitat
Empresarial.

•

No portar les criatures a l’escola els dies de les proves externes
de tercer i sisè
( no són de competències, sinó de continguts, no són vinculants i serviran
per fer els rànquings segons els resultats). Sí són vinculants les revàlides
de 4rt d’ESO i Batxillerat.

Document d’adhesió

Totes les accions són propostes, no requisits.
L’únic requisit és significar-se contra la LOMCE i explorar fórmules de resistència activa.

El redactat ha rebut la llum
verda dels assessors legals
de la xarxa:

“El Consell Escolar de (centre i localitat), reunit el
(data), manifestem el nostre rebuig a la LOMCE i
en demanem la retirada perquè considerem que
dinamita el model d’escola catalana, participativa,
democràtica, integradora, equitativa, inclusiva,
laica i coeducativa.
En aquest context, la comunitat educativa del
centre ens adherim a la Xarxa d’Escoles
Insubmises i ens comprometem a explorar les
fórmules de resistència activa que ens semblin
convenients per tal d’atenuar els efectes d’aquesta
llei en el nostre sistema educatiu”.

• L’adhesió a la xarxa caldria
fer-la al Consell Escolar,
que és l’òrgan de
representació i govern de
les escoles.

Com ho
fem?

•

Per tal d’obtenir la llum verda al consell, primer
cal informar les famílies, els consellers, el
claustre i l’equip directiu per esvair dubtes.

•

Després s’haurien de debatre les propostes que
s’avinguin als criteris de la comunitat educativa
del centre i compartir-les amb la xarxa.

•

La xarxa, que som tots, anirà decidint quina gestió en fa de
la informació i de la difusió de la campanya.

En quin moment
estem?
• Més d’una trentena de centres ja
s’han sumat a la xarxa.
• Després de Nadal, farem una
trobada per establir l’organització i
el full de ruta.
• No estem sols: a més de FaPac,
sumem suports de sindicats,
assemblees de docents, plataformes
educatives i partits polítics, els quals
han fet un grup de treball al
Parlament per aixoplugar la

Les conseqüències legals de la
xarxa són pràcticament
inexistents
En canvi, ens hi juguem molt:
•tornar a aprendre per continguts,
•que escoles del mateix barri
competeixin entre elles pels
resultats acadèmics i pels
recursos,
•que els alumnes siguin separats
entre “llestos” i “tontos” i
•que milers d’estudiants siguin
expulsats de l’educació
obligatòria.
La llista de despropòsits és llarga.
Però entre tots la podem aturar.
Ens volen per separat, però ens
tindran en comú.

Què ens hi juguem?

Gràcies per
la vostra atenció!
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