
ESQUERDA UNIDA une a súa voz á gran maioría da comunidade educativa
para ESIXIR a RETIRADA do proxecto da LOMCE, que se promova un amplo 
DEBATE PÚBLICO, coa participación de expertos e de todos os sectores do 
ámbito escolar, para alcanzar un DIAGNÓSTICO COMPARTIDO sobre as 
causas dos principais problemas do noso sistema educativo e expor 
MEDIDAS CONCRETAS con RECURSOS SUFICIENTES que sirvan para 
estender e mellorar a nosa EDUCACIÓN PÚBLICA.

DESDE EU APOSTAMOS POR: 

 Unha  educación pública, de titularidade e xestión pública, que garanta o 
dereito universal á educación en condicións de igualdade e contribúa ao 
éxito escolar de todo o alumnado.

 Unha  educación laica que respecte a liberdade de conciencia e elimine 
toda forma de adoutrinamento do currículo escolar. Iso esixe derrogar os 
acordos co Vaticano e outras relixións, sacar XA a relixión do horario lectivo 
e suprimir a simboloxía relixiosa dos centros escolares.

 Unha educación personalizada, integral e inclusiva, que reduza o cociente 
de estudantes por grupo e potencie a titoría e a orientación educativa, cun 
currículo e unha organización pensados para atender mellor á diversidade 
do alumnado e formar unha cidadanía crítica e capacitada para cooperar na 
construción dunha sociedade máis sabia, xusta e solidaria.

 Unha educación en igualdade que fomente a coeducación e non segregue 
por razón de sexo ou de orientación sexual, nin por ningunha outra caracte-
rística de índole persoal, social ou cultural.

 Unha educación democrática que potencie a participación de toda a 
comunidade educativa na xestión e funcionamento dos centros e distritos 
escolares.

  Unha educación que motive ao profesorado, recoñecendo e confiando no 
seu labor, acordando as súas condicións de traballo e mellorando a súa 
formación inicial e permanente.

 Unha educación con financiamento público suficiente, garantida por Lei, 
que se blinde fronte a recortes, que alcance a media europea en PIB e 
asegure un sistema integral de bolsas, así como a gratuidade de materiais 
didácticos, comedor e transporte escolar no ensino obrigatorio.

Esquerda Unida: www.esquerdaunida.org



IMPOSTA
Sen diagnóstico compartido, sen debate previo, sen contar co 
profesorado e de costas á comunidade educativa e á investigación 
pedagóxica.

SEN RECURSOS
Sen financiamento suficiente e no medio de brutais recortes que 
degradan a calidade educativa e atentan contra a súa equidade.

MERCANTILISTA
Somete a educación a intereses economicistas e suprime materias 
e contidos considerados pouco “útiles” para o mercado.

PRIVATIZADORA
Inclúe aos “axentes privados” como parte do Sistema Educativo, 
estende os concertos á nova FP básica e outorga un papel 
subsidiario á escola pública ao condicionar as novas prazas 
escolares á oferta dos centros concertados.

SEGREGADORA
Restaura itinerarios segregadores desde os 13 anos, devalúa a FP 
e converte a educación nunha carreira de obstáculos con 
continuas reválidas excluíntes.

ANTIDEMOCRÁTICA
Suprime competencias da comunidade educativa na xestión de 
centros e opta por unha dirección unipersoal moi reforzada e 
nomeada pola Administración.

COMPETITIVA
Promove a competitividade entre os centros e a súa especializa-
ción, establecendo clasificacións segundo resultados, que servirán 
para obter maior financiamento.

ADOUTRINADORA 
Potencia o ensino da relixión e impón unha alternativa “dura e 
avaliable” ao gusto da xerarquía católica.

SEXISTA
Permite o ensino separado por sexos asegurando financiamento 
público aos centros concertados que a practican. 

RECENTRALIZADORA
Menospreza a diversidade lingüística e cultural das CC.AA., 
aumenta a porcentaxe de contidos impostos e establece probas 
externas que controlan o que hai que ensinar, mostrando unha 
gran desconfianza cara o profesorado.

LOMCE: UNHA CONTRARREFORMA EDUCATIVA

É unha contrarreforma para seleccionar futuras elites dirixentes e excluír a quen 
máis apoio necesitan. Son vellas receitas que non serven para construír a escola do 
futuro senón para restaurar a mala educación do pasado.


