
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ ENS CAL SABER 
SOBRE LA LOMCE

Conferència càrrec de 

CARLES 

ARMENGOL 

SECRETARI GENERAL ADJUNT 
DE LA FUNDACIÓ ESCOLA 
CRISTIANA DE CATALUNYA 

DIA: 27 de març de 2014 
HORA: 20:00 h. 
LLOC: ESCOLA VORAMAR, C/ RAMON 
TURRÓ, 130 – 08005 - BARCELONA  

Agrairiem confirmeu la vostra assistència a: 

Una escola viva que educa per a la vidaUna escola viva que educa per a la vidaUna escola viva que educa per a la vidaUna escola viva que educa per a la vida

 

QUÈ ENS CAL SABER 
SOBRE LA LOMCE

La LOMCE, la Llei orgànica per a la millora de la qualitat 
educativa és a debat. Tanmateix, 
són ja d'aplicació i els seu desenvolupament està previst en 
el calendari al llarg dels següents cursos. 
 

La LOMCE és una llei que s'ha aprovat amb l'oposició de le
principals forces polítiques i el seu desenvolupament implica 
importants canvis en l’estructura 
nostres escoles. D’aplicar-se, quins són els canvis que preveu 
aquesta nova Llei? 
 

Però,  s'aplicarà finalment en la seva totalitat?. Un possible 
nou escenari polític aturarà el seu desenvolupament?. Quina 
incidència tindrà el Govern de la Generalitat en la seva 
aplicació?.  
 

Són moltes qüestions que encara estan a l'aire, però en tot 
cas la LOMCE és de gran interès a les famílies
professors  i a la societat en general.

SECRETARI GENERAL ADJUNT 

 

ESCOLA VORAMAR, C/ RAMON 
 

Agrairiem confirmeu la vostra assistència a:  

Sra. Sílvia Figa / Sr. Jordi Llorach
Tel. 93 225 13 24  
correu electrònic: info@voramar.cat 
www.voramar.cat 
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QUÈ ENS CAL SABER 
SOBRE LA LOMCE 

La LOMCE, la Llei orgànica per a la millora de la qualitat 
 molts dels seus aspectes 

d'aplicació i els seu desenvolupament està previst en 
el calendari al llarg dels següents cursos.  

La LOMCE és una llei que s'ha aprovat amb l'oposició de les 
principals forces polítiques i el seu desenvolupament implica 

 i contingut curricular de les 
se, quins són els canvis que preveu 

erò,  s'aplicarà finalment en la seva totalitat?. Un possible 
nou escenari polític aturarà el seu desenvolupament?. Quina 

l Govern de la Generalitat en la seva 

Són moltes qüestions que encara estan a l'aire, però en tot 
cas la LOMCE és de gran interès a les famílies, mestres i 

societat en general. 

Sílvia Figa / Sr. Jordi Llorach 

correu electrònic: info@voramar.cat 
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