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Neix una xarxa d'escoles
insubmises a la llei Wert
La FAPAC també presenta un "manual de resistència activa" contra la nova
LOMQE
La vocal de la Comissió de Retallades de l'escola Patronat Doménech de Gràcia, Maria José Ruiz, i el vocal
de la FAPAC Andrés Encinas. Foto: Gerard Aleña.

La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) ha presentat
aquest dimarts una iniciativa per crear una Xarxa d'Escoles Insubmises (XEI) a la Llei Orgànica de
Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE -LOMCE en castellà) i un "manual de resistència" amb
propostes realistes que els centres educatius i els pares puguin aplicar.
"No només protestem, sinó que no acatem", diuen des de la FAPAC, que expliquen que els
consells que donen són: continuar utilitzant els llibres de text actuals -i no els de la "llei Wert"-,
evitar la segregació per sexe, llengua o coneixements -amb la implantació de la Formació
Professional Bàsica (FPB)-, estudiar per competències bàsiques, i recomanar als pares que no
escullin l'assignatura de religió ni la d'Emprenedoria i Activitat Empresarial, així com i explorar
fórmules que evitin que les administracions publiquin els resultats obtinguts pels centres educatius
per elaborar rànquings.
Per formar part de la XEI, els centres podran escollir quina de les línies d'acció proposades per la
FAPAC tiren endavant, i l'únic requisit que se'ls demanarà és que hi hagi un compromís des del
Consell Escolar del centre, en tant que és l'òrgan de govern de cada escola.
Segons el vocal de la FAPAC Andrés Encinas, la comunitat educativa s'ha de coordinar i
mantenir un campanya informativa "sostinguda", explicitant que no es renunciarà al model
educatiu democràtic, català, laic, cohesionador, inclusiu, coeducatiu, públic i de qualitat, que
atengui la diversitat i promogui la cohesió socials i la igualtat d'oportunitats.
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