
POSTURA DE LA JUNTA DE LA FAPMA RESPECTE A LES TANCADES ALS CENTRES 
EDUCATIUS

La Plataforma en defensa de l'escola pública ha convocat tancades als diversos centres educatius pel 
proper dijous 25 d'abril. Les tancades reuniran a tota la comunitat educativa (alumnes, pares, mares 
i docents) per protestar contra les polítiques que s'estan duent a terme per precaritzar el sistema 
educatiu, tant a nivell estatal com autonòmic. Els organitzadors de cada tancada decidiran l'horari i 
les possibles activitats a dur a terme 

La Junta de la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Menorca (FAPMA) considera que 
existeixen molts motius per donar suport a les protestes. D'una banda, la nova llei d'ensenyament 
que es promou des de Madrid (LOMQE) és absolutament inoportuna. No ataca cap dels greus 
problemes que afecten al sistema educatiu i, en canvi, en propugna una modificació exclusivament 
per adaptar-lo a unes premises ideològiques molt clares: homogeneïtzació, dirigisme, exclusió i 
elitisme. Es vol precaritzar el sistema educatiu, que és la millor garantia de la igualtat d'oportunitats, 
per poder dedicar els recursos a oferir una educació de qualitat a una minoria.

D'altra banda, les iniciatives legislatives i reglamentàries del Govern de les Illes Balears en matèria 
d'educació van en la línia d'arraconar el català -llengua pròpia de la nostra comunitat-, de represaliar 
el professorat, de limitar la llibertat d'expressió d'alumnes, docents i pares/mares, d'interferir 
greument en l'organització dels centres i de malmetre, en definitiva, la convivència que ha 
caracteritzat fins ara la vida als centres.

Finalment, mentre es fan retallades al·legant falta de recursos, el Govern autonòmic del Partit 
Popular dedica el doblers a traduir els llibre de text a una inexistent "llengo baleá" i a fer nous 
concerts educatius amb escoles privades afins, despeses sense justificació, i menys en temps de 
crisi.

Per tots aquests motius, la Junta de la FAPMA dóna suport a les tancades i estalona les diverses 
APIMES a participar-hi activament. 
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