
XERRADA INFORMATIVA
Dimecres 26 de març 2014
A les 19:00 hores
Auditori de Sant Cugat Sesgarrigues (c. Ponent, 7)

Sabies què és  

           
       la LOMCE?

 Vine i t'ho explicarem

Estudiar una carrera 
universitària a 
Catalunya és molt més 
car que fer-ho a 
Alemanya?

El contingut de les 
matéries i la seva 
avaluació es decidirà a 
Madrid, i així, per 
exemple, la històra de 
Catalunya i d'Espanya 
serà la que el PP ens 
vulgui explicar?

Les escoles de l'Opus Dei 
poden segregar l'alumnat 
per sexe i a més rebre 
diners públics per fer-ho?

Les necessitats de 
l'alumnat ja no són 
importants, i que l'únic 
que compta és si els 
nens i les nenes tenen o 
no tenen “talent”?

SEGREGA:
Es blinden les escoles que segreguen per sexe, la 
majoria en mans d'institucions religioses.
La nota de religió catolica determinarà la qualificació 
d'ESO i Batxillerat.
Des dels 13 anys s'obren tres vies selectives que 
suprimeixen la formació comuna en l'etapa obligatòria, 
fet que posa en qüestió la igualtat real d'oportunitats.
Aposta per un ensenyament basat en la pressió dels 
exàmens, obviant que preparar una prova no és el 
mateix que aprendre.
Potencia la competència en lloc de la cooperació i 
promou les classificacions entre els alumnes i entre els 
centres
Hi ha revàlides a final de 4t d'ESO i Batxillerat que 
determinen l'obtenció del títol.

PRIVATITZA:
Les administracions públiques ja no han de 
garantir places plúbiques suficients, evitant la 
competència al creixement de les privades. 
S'allarga la durada dels concert, de 4 a 6 anys.
Els agents privat son definits com a titulars de 
potestats públiques, se'ls atorga funcions de 
regulació i se'ls equipara a unes administracions 
públiques rebaixades.
Els alumnes són considerats beneficiaris del dret 
i no titulars de dret.
Els recursos als centres dependran dels resultats, 
fet que pot perjudicar als barris i zones amb més 
necessitats socials.


