
 

 
Estimades famílies:  
 
Amb aquesta circular, volem informar-vos de la nostra profunda preocupació per           
la nova llei educativa, la LOMLOE, més coneguda com a Llei Celaá, que s'està              
debatent actualment en el Parlament, en plena pandèmia del COVID-19, quan les            
preocupacions de les famílies i de tota la societat són unes altres. 
 
En lloc d'ajornar els debats de la Llei a un altre període més oportú, el Govern ha                 
preferit aprofitar per a accelerar la seva nova Llei, sense debat i sense consens, i               
introduir canvis de gran importància en el seu articulat que doten a les             
administracions de facultats cada vegada més àmplies, desplaçant la         
responsabilitat de les famílies com a primeres educadores dels seus fills. 
  
De fet, la LOMLOE elimina la demanda social, reduint significativament la           
capacitat d'elecció de les famílies del col·legi que volen per als seus fills, sent              
aquest un dret avalat per la Declaració Universal dels Drets Humans. A més,             
aquesta llei devalua l'ensenyament de l'assignatura de Religió a l'escola i posa en             
dubte la supervivència dels centres d'educació especial, entre altres preocupants          
aspectes.  
 

La LOMLOE afecta a més de 260.000 professionals, docents i no docents;            
als 4 milions de famílies a les quals es limita el dret a triar el tipus d'educació que                  
millor s'adequa a les necessitats dels seus fills i al projecte educatiu amb el qual               
s'identifiquen; a més de 3 milions d'alumnes, que trien voluntàriament cursar           
l'assignatura de Religió en centres públics i privats; tot això englobat en més de              
9.300 centres de la xarxa concertada i privada que veuen perillar la seva             
continuïtat i funció social. 
 

En definitiva, la LOMLOE afecta al nostre col·legi, als nostres professors, a            
les nostres famílies i als nostres alumnes, us afecta a vosaltres, directament, ens             
afecta a tots.  
 

Per això us compartim la campanya que porta per títol: “Més plurals, més             
lliures, més iguals. Cap a una escola realment inclusiva, amb tots i per a tots”. En                
ella es proposen una sèrie d'iniciatives, favor de la convivència dels diferents            
models educatius i dels drets reconeguts en la nostra Constitució, a la qual podeu              
accedir en la pàgina web https://masplurales.es/  
 

Perquè a tots -famílies, centres, docents i alumnes- ens uneix el mateix            
objectiu: un sistema educatiu de qualitat que contribueixi a una societat millor, et             
convidem a col·laborar en aquesta campanya. 
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