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L a nova llei d’educació proposa-
da pelministreWert té una do-
ble lectura: d’una banda, la fa-
ceta més pedagògica, encami-
nada a intentar millorar els
resultats acadèmics i, de l’al-

tra, el seu vessant ideològic, que té com a ob-
jectiu final l’homogeneïtzació dels sistemes

educatius transferits a les comunitats autò-
nomes.
Les mesures pedagògiques (anticipació

dels itineraris, reforç de matèries instrumen-
tals, menor diversificació, FP dual...) aple-
guen cert consens, encara que es mantenen
els temors per la falta de recursos i la possibi-
litat que es redueixi la flexibilitat. El grau
d’acceptació es mou entre l’aplaudiment dels
representants dels centres privats i concer-
tats i les queixes dels sindicats d’ensenyants

que temen que es repeteixi la mateixa histò-
ria de sempre i sense recursos. Però on la llei
concita una oposició frontal és en la seva
voluntat centralitzadora, de recuperació de
competències cedides a les comunitats.
La Vanguardia ha consultat l’opinió de

cinc experts de l’àmbit educatiu per avaluar
les mesures més polèmiques: Joaquim Prats,
Jaume Sarramona, Miquel Martínez, Xavier
Masllorens i la consellera d’Ensenyament,
Irene Rigau.

LOMQE.Hihaurà quatre avaluaci-
ons externes. “Els criteris d’ava-
luació i característiques gene-
rals de les proves (…) seran fixa-
des pel Govern per a tot el siste-
ma educatiu espanyol, prèvia
consulta a les comunitats autòno-
mes”. A primària, n’hi haurà una
a tercer i una altra a sisè, sense
conseqüències acadèmiques. A
l’ESO, n’hi haurà una altra, se-
gons vagin al batxillerat o a l’FP.
I una quarta al final del batxille-
rat que substituirà la selectivitat,
encara que les universitats po-
dran fer també les seves pròpies
proves d’accés.

Reaccions. “És el tema més preo-
cupant–diu el pedagog i catedrà-
tic emèrit de laUniversitat Autò-
nomadeBarcelona JaumeSarra-
mona–, perquè qui determina
l’avaluació, condiciona la forma-
ció. I que consti que no m’oposo
a les proves externes d’avalua-
ció, que des del Consell d’Evalua-
ció sempre hem sol·licitat. A Ca-
talunya es fan des del 2001, però
el que no té sentit és que sigui el
Ministeri qui les fixi. És cert que
ja ambel governAznar es van vo-
ler posar unes proves de diagnòs-
tic de les competències bàsi-
ques, però fins ara, sigui per fal-
ta de diners o de voluntat, no-
més s’havien fet provesmostrals
i no tenien incidència sobre les
notes. Ara anuncien que el Mi-
nisteri determinarà les compe-
tències bàsiques i després farà
unes proves externes d’acord
amb d’això. A més, no sabem
com ho pagaran”.
“La revàlida és un error –diu

el pedagog Miquel Martinez–, a
primària ja es fan proves i les de
final del batxillerat ni estalvia-
ran la selectivitat”.

LOMQE. “A fi d’assegurar una for-
mació comuna i garantir la valide-
sa i eficàcia dels títols acadèmics,
correspondrà al Govern: a/ l’esta-
bliment i definició de les compe-
tències bàsiques de cada ensenya-
ment i dels criteris per a la seva
avaluació. b/ la fixació dels con-
tinguts comuns necessaris per a
l’adquisició de les competències
bàsiques. Els continguts comuns
requeriran el 65%dels horaris es-
colars per a les comunitats autò-
nomes que tinguin llengua coofi-
cial i el 75% per a aquelles que no
en tinguin” (abans era el 55% i
65%, respectivament).

Reaccions. “Em semblamenys im-
portant que el tema de la revàli-
da”, afirma Miquel Martínez, co-
autor de l’Anuari de l’Educació
de la Fundació Jaume Bofill. “No
és a través de més continguts co-
muns com s’aconseguirà millorar
els rendiments”, afegeix. D’altra
banda, recorda que una capacitat
més gran de decisió de les comu-
nitats suposa unamanera d’impli-
car el territori en l’educació.
Segons Sarramona, “mai no

s’ha pogut ponderar aquest per-
centatge i l’augment d’aquest té
més un efecte psicològic que
efectiu. Com es determina
aquest percentatge? Ningú no ho
sap, es podria fer per temes i al-
menys seria més efectiu”, diu
Jaume Sarramona. “Això dels
percentatges és un brindis al sol,
no serveix per a res”, diu el presi-
dent de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de
Catalunya i catedràtic de la Uni-
versitat de Barcelona Joaquim
Prats, encara que reconeix que
aquest excés de reglamentisme
és un intent per acostar-se almo-
del francès.
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LOMQE. El nou text proposa “la
racionalització de l’oferta educa-
tiva i el reforç en totes les etapes
l’aprenentatge dematèries instru-
mentals” (llengua, matemàtiques
i ciències). En l’ESO i el batxille-
rat s’impartiran menys matèries
per curs.

Reaccions. En línies generals hi
ha consens sobre aquest punt. Pe-
rò també apareixen arguments
en contra. Joaquim Prats opina
que “cal ser flexibles en el currí-
culum, l’esperit reglamentista no
serveix. Moltes vegades no ens
adonem que si s’ensenya història
també s’ensenya a escriure i a lle-
gir”. Segons la seva opinió es fa a
l’ESO culpable de tot “i, encara
que no es pot demostrar, el fra-
càs ja ve de la primària”. Prats es
refereix al fet que les primeres
proves externes que es van fer a
Catalunya a 6è de primària van
demostrar que una quarta part
de l’alumnat no tenia les capaci-
tats mínimes.
Xavier Masllorens recorda

que al Japó s’han reduït lesmatè-
ries bàsiques a la llengua pròpia,
la llengua estrangera, la informà-
tica i les matemàtiques i el càl-
cul, i la resta dematèries es treba-
llen com a complementàries.
“Personalment m’agradaria que
es donésmés importància a la hu-
manística, aquesta tendència em
sembla un despropòsit”.
Un altre temor l’expressa Sar-

ramona: “L’afany per quedar bé
en les proves PISA, que fins i tot
s’esmenten en el preàmbul de la
llei, fa que es potenciïn les mate-
màtiques, la llengua i les ciènci-
es, i se’n pot ressentir la forma-
ció integral, on hi ha altres coses
importants per entendre el
món”.

LOMQE. “El MECD publicarà pe-
riòdicament les conclusions d’in-
terès general de les avaluacions
efectuades per l’Institut Nacio-
nal d’Avaluació (…) Es publica-
ran els resultats dels centres se-
gons indicadors educatius co-
muns per a tots els centres educa-
tius espanyols”

Reaccions. “La publicació de re-
sultats és un tema polèmic –diu
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LOMQE. “El 4t curs d’ESO tindrà
un caràcter orientador i es po-
drà cursar per a la iniciació al
Batxillerat en l’opció d’ensenya-
ments acadèmics, o per a la inici-
ació a la formació professional
en l’opció d’ensenyaments apli-
cats”. Es podrà accedir als cicles
de Formació Professional Bàsica
(que substitueixen els Progra-
mes de Qualificació Professional
Inicial) amb 15 anys i tres cursos
d’ESO o dos cursos d’ESO ha-
vent-ne repetit un.

Reaccions.Durant anys aquest ha
estat un cavall de batalla entre
partidaris i detractors de la
Logse. “Jomateix he estat un de-
fensor acèrrim de l’escola com-
prensiva fins als 16 anys i pensa-
va que es podria arribar fins als
18 –diu Sarramona–, però amb
el temps he vist que els canvis i
l’evolució de l’adolescència, la
presència d’alumnes ambdificul-
tats per prosseguir els estudis i
especialment amb actituds con-
tràries implica que xoquin con-
tra un mur, per tant entenc que
pot ser positiu. Ara bé, el que és
important és que hi hagi una
gran flexibilitat per tornar al sis-
tema, per passar d’un itinerari a
l’altre, i que s’entengui que s’ha
d’estudiar tant per fer el batxille-
rat com a l’FP”.
Xavier Masllorens, director

d’Educació sense Fronteres, con-
sidera que “el problema és que
alguns centres es converteixin
en guetos i que determinats
alumnes quedin encasellats en
una FP de la qual serà difícil sor-
tir”. Per Miquel Martínez,
“l’existència d’itineraris no serà
un greu error si es garanteix la
transició i les possibilitats de
canviar”.
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