Carta oberta a la ministra Isabel Celaá
Benvolguda senyora:
Fa algunes setmanes va irrompre vostè amb unes declaracions i anuncis als mitjans de
projectes que no han deixat indiferent la comunitat educativa. En dates més recents, a
l’esborrany d’avantprojecte de Llei Orgànica pel qual es modifica la LOMCE que el Ministeri
d’Educació ens ha remès aquesta setmana, apareix en una de les seves disposicions (la
derogatòria única), la derogació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre; la coneguda
com LOMCE o “Llei Wert”.
Des de l’STEI Intersindical li volem recordar que aquest era un compromís adquirit en el seu dia
pel Partit Socialista i per altres grups en seu parlamentària. I si anam una mica més a fons en la
qüestió, des de la nostra organització entenem que aquesta derogació és la conseqüència
lògica del profund rebuig que va suscitar la tramitació, aprovació i posterior desenvolupament
de la LOMCE; amb massives mobilitzacions de tota la comunitat educativa en contra de la Llei,
a les Illes Balears i també arreu de l’Estat, durant els anys 2012 i 2013.
El nostre sindicat, com no podia ser d’una altra manera, acull de bon grat que en aquest primer
esborrany hi aparegui recollida la derogació completa de la LOMCE; però a la vegada li volem
expressar la nostra cautela davant l’esdevenir que pugui tenir la tramitació parlamentària de la
nova Llei Orgànica.
Dit això, de part de l’STEI Intersindical manifestam el nostre desgrat pel fet que l’Administració
torni a caure en l’error d’introduir canvis des de dalt, sense un debat profund i seriós amb els
representants de la comunitat educativa. Les modificacions que planteja l’esborrany de la nova
Llei en el conjunt del sistema educatiu no han estat debatudes i correm el risc de que aquest
debat es limiti únicament a l’àmbit parlamentari.
Senyora ministra, la tan desitjada estabilitat que des del nostre sindicat reclamam per al
sistema educatiu no pot ser el producte d’aliances polítiques conjunturals, sinó la
conseqüència d’un pacte entre els que som part activa d’aquest sistema. Ara més que mai és
imprescindible un acord entre els diferents representants de la comunitat escolar, de tal
manera que la nova Llei sigui fruit del diàleg i del compromís amb una majoria social.
Una Llei basada en un gran consens previ amb el professorat, les famílies i els estudiants farà
més difícil que una altra Administració se senti legitimada per a canviar-la. Fer el contrari és
sembrar la llavor d’una nova contrareforma que es donarà quan hi hagi un Govern de diferent
color polític.

Per aquest motiu, des de l’STEI Intersindical exigim al Ministeri d’Educació i Formació
Professional i a la persona que el presideix l’obertura immediata d’una negociació a fons i real
amb els representants dels diferents sectors de la comunitat educativa, perquè la nova Llei que
en surti sigui un instrument per a estabilitzar el sistema educatiu i millorar realment la seva
qualitat.
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