
19. Favorece a educación privada coa 
escusa de defender a lingua española.

20. Dotación de recursos en función de 
proxectos e non segundo as necesidades
pedagóxicas e sociais dos centros.

21. Non garante a oferta pública en todas as
zonas e para todo o alumnado.

22. Benefíciase a educación privada 
aumentando a duración mínima dos 
concertos.

BENEFICIA OS CENTROS
CONCERTADOS E PRIVADOS

CIDADÁNS E CIDADÁS CON
MENOS FORMACIÓN = CIDADÁNS
E CIDADÁS MÁIS FÁCILES DE
MANIPULAR

28. Limita de forma explícita a educación
básica á educación primaria, 
secundaria obrigatoria e aos ciclos de
formación profesional básica.
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23. Esquece un ensino da reflexión ética e 
moral.

24. Desaparece a Educación para a 
Cidadanía.

25. A materia de Relixión será competencia
das respectivas autoridades relixiosas.

26. Dá unha excesiva importancia ás 
materias instrumentais (lingua, 
matemáticas e inglés) fronte ás 
formativas, tecnolóxicas e artísticas.

27. “Racionalízanse” e discrimínanse ás 
materias “superfluas”, “que distraen” e 
non aparecen nos resultados das probas
externas e internacionais.

RETROCESO NA EDUCACIÓN EN
VALORES E NA FORMACIÓN
INTEGRAL DO ALUMNADO

PERDA DE CALIDADE
DEMOCRÁTICA NO
FUNCIONAMENTO DOS CENTROS
DOCENTES

29.  Elimina, aínda máis, o funcionamento
democrático dos centros educativos.

RETROCESO NOS LOGROS
RELACIONADOS COAS RATIOS
DAS AULAS

30. Legaliza a masificación das aulas como
xa se está padecendo na Comunidade 
de Madrid e noutras comunidades. Colabora:



1. A LOMCE ten como propósito crear 
cidadáns empregables e capaces de 
competir no libre mercado.

2. Equipara os centros educativos con 
empresas. Prima a competitividade e a 
xestión de recursos materiais e financeiros
por riba de aspectos pedagóxicos e 
culturais.

3. Entende o labor de educar como unha 
competencia entre centros educativos.

4. Utilízase o alumnado de FP en prácticas
como man de obra gratuíta, mediante a 
chamada formación profesional dual.

5. Obriga a educar para pasar unha 
proba e non para formar persoas.

CENTROS EDUCATIVOS =
EMPRESAS

SEGREGACIÓN DO ALUMNADO.
ESCOLA ELITISTA FRONTE Á
ESCOLA INCLUSIVA

6. Blinda os concertos para colexios que 
segregan por sexo.

7. É unha lei elitista que segrega e expulsa 
de forma temperá o alumnado con 
dificultades de aprendizaxe, recorrendo
ao “talento”.

8. Pretende a segregación temperá do 
alumnado, adiantando a elección de 
itinerario.

9. Etiquétase aos centros educativos 
creando diferenzas de “calidade”.

10.  Os centros privados concertados 
poderán seleccionar o seu alumnado.

11. Elimínase a Diversificación Curricular en 
4º de ESO.

12. Dificúltase obter o título de graduado en
ESO ao alumnado de FP básica.

13. Converte a educación nunha carreira de
obstáculos coas avaliacións externas ou
reválidas.

14. Pérdese transparencia e equidade no 
acceso á universidade.

LEGALIZACIÓN DA “ZONA ÚNICA”

15. “Proporcionar plena liberdade de elección
de escola aos pais pode dar por resultado
a segregación segundo as súas 
capacidades e antecedentes 
socioeconómicos e xerar maior 
desigualdade nos sistemas educativos”
(Informe Equidad y Calidad en Educación,
2012).

DISCRIMINACIÓN E PAULATINA
PRIVATIZACIÓN DO ENSINO
PÚBLICO

16.  Abre aínda máis a porta á privatización 
da educación.

17. Legalízase a contratación de profesorado
estranxeiro sen pasar por unha oposición
como xa estaba facendo de forma ilegal
a Comunidade de Madrid.

18. Discrimínase a educación infantil.
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Marcha verde e encontro
lúdico-reivindicativo
en defensa da Escola Pública.
O domingo 5 de maio, ás 17:00 h
desde o IES María Casares (Bastiagueiro)
ata o Parque José Martí (Santa Cristina),
onde haberá música, xogos e mesas
informativas ata ás 20:00 h.

Oleiros co Ensino Público!

“Asemblea de Oleiros en Defensa
do Ensino Público"

Colabora:

9 maio folga no Ensino
Aulas baleiras, rúas cheas


