
Consideracions de la CCAPAC al 

DOCUMENT DEL CEMB SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LA LOMCE 

 

En relació al document del CEMB sobre l’avantprojecte de la LOMCE, tot i les moltes 

coincidències, des de la CCAPAC no podem estar-hi d’acord, ni subscriure’l. 

 

Coincidim plenament en el que s’afirma en els punt 1 a 5 del document, però 

discrepem en diversos aspectes dels altres punts. 

 

6.- Sobre la participació i els consells escolars 

Coincidim amb el document en considerar negativa la reducció general de 

competències dels consells escolars, però no pas en l’enumeració i explicitació 

d’algunes d’elles que es fa. 

Com a representants de famílies d’escoles concertades sempre hem trobat impropi 

del consell escolar d’aquests centres el grau d’intervenció en qüestions de clara 

competència de la titularitat com ho són la designació del director i l’acomiadament 

de professors. Per tant, veiem correctes les previsions que al respecte fa 

l’avantprojecte de LOMCE. 

 

7.- Sobre la ciutadania, la religió i la segregació per sexes 

En aquest apartat no considerem cap imposició ideològica el tractament que es fa 

de l’assignatura de religió, ja que el cursar-la manté, com no pot ser d’altre 

manera, el caràcter optatiu per a les famílies. 

Entenem que la regulació que fa la LOMCE sobre els ensenyaments de la religió 

respecta plenament els drets fonamentals i dona compliment adient als acords que 

l’Estat té subscrits amb les confessions religioses majoritàries.  

Tampoc compartim que l’opció per a l’educació diferenciada en funció del sexe 

que fan alguns centres –tot i que no els que nosaltres representem- suposi una 

acció discriminatòria i per tant que calgui excloure’ls del concert educatiu. 

 

8.- Sobre el paper dels Ajuntaments 

Tot i que l’experiència no ha estat negativa, la presència del representat de 

l’Ajuntament en els consells escolars només dels centres concertats no és una 

mesura ni prou justificada en el moment de la seva introducció ni prou 

consensuada amb el sector. 

Per aquest motiu, i pel caràcter menor de la qüestió, es desmesurat que s’esmenti 

en aquest document. 

 

 

 


