
 
 

Comunicat a la sentència del Tribunal Constitucional sobre la LOMCE.  
 
La sentència d’avui del Tribunal Constitucional consolida totes les qüestions polèmiques que            

va plantejar la LOMCE, i ja no només en una Llei orgànica sinó en una sentència del                 

Tribunal Constitucional que deixarà “atado y bien atado” tot. Això deixa totalment bloquejada             

qualsevol possibilitat de pacte educatiu estatal i comdemna al sistema educatiu a continuar             

amb models educatius de segles passats i a no mirar cap al futur. 

Ja fa un temps que la imparcialitat del TC és qüestionada per la ingerència dels poders                

polítics i avui en tenim una altra mostra: jutges afins als sectors més conservador, qui els                

nomena, tornen ha deixar la seva petjada en un assumpte tan sensible com l’educació              

pública, que ha de ser, com hem defensat sempre, pública, de qualitat, laica i integradora. 

La segregació per sexes és una interpetració molt forçada del dret a l’educació i la llibertat                

d’ensenyament (art 27.) i contrària a la no discriminació de l’article 14 de la Constitució.               

Així, seguirem pagant amb doblers públics l’adoctrinament i el model social i segregador             

d’aquest tipus d’escoles. 

No només això, amb aquesta sentència, la religió catòlica, òbviament, serà una matèria             

d’oferta obligatòria. Aquest país ha preferit finançar la religió a les escoles abans que              

potenciar el coneixement científic, tecnològic, filosòfic i crític amb el món que l’envolta i que               

permetrà afrontar els desafiaments del segle XXI i de les societats del coneixement. La              

religió és un assumpte privat i, com a tal, ha de ser cultivat en l’àmbit domèstic: la religió fora                   

de les escoles! 

La sentència permet la segregació d’alumnes en itineraris formatius en edats molt            

primerenques en funció dels nivells dels alumnes, consolidant un model que ens allunya del              

model d’escola inclusiva, integradora i coeducadora que defensam. Aquest model confirmat           

pel Tribunal Constitucional es basa en l’existència d’un model d’estudiant tipus i descarta             

els estudiants amb altres capacitats reduint les seves oportunitats formatives.  
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