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L a nova llei d’Edu-
cació del Govern
del PP, la Lomce,
degrada o elimina
assignatures que
els professors con-

sideren bàsiques. El Ministeri
d’Educació ha intentat donar
més pes a les matèries de llen-
gua i ciències dins del currícu-
lum de l’ESO i el batxillerat, així
que altres disciplines han hagut
de sortir de l’horari escolar o re-
duir la seva presència. El nou en-
caix no es concretarà fins que no
s’aprovin els decrets que desple-
garan la llei, però ja queda clar
qui sortirà perdent amb la Lom-
ce si no es produeixen canvis de
darrera hora. El ple del Senat
donarà llum verda avui a la llei
Wert, i després tornarà al Con-
grés per a la seva aprovació de-
finitiva.

ADÉU A ÈTICA I HISTÒRIA DE LA
FILOSOFIA. L’assignatura d’ètica
de 4t d’ESO desapareix. Ara tots
els alumnes han de cursar aques-
tamatèria demanera obligatòria
en l’últim curs de la secundària.
La Lomce també elimina educa-
ció per a la ciutadania –una de
les promeses electorals del PP–,
que s’imparteix en primària i en
algun dels tres primers cursos
de l’ESO. Amb la lleiWert els es-
tudiants hauran de triar entre re-
ligió i valors ètics des de primà-
ria fins a secundària. A 4t curs la
nova norma també introdueix
l’assignatura de filosofia, però
només com una optativa, així
que no hi haurà obligació de fer-
la. Al batxillerat la gran damnifi-
cada per la llei Wert és història
de la filosofia. En aquests mo-
ments tots els alumnes, siguin
de la branca de batxillerat que si-
guin, la cursen a 2n. La Lomce la
degrada a assignatura optativa
que només es podrà escollir dins
del batxillerat d’Humanitats i
Ciències Socials. D’aquesta ma-
nera un alumne podrà acabar
l’ESO sense haver rebut forma-
ció en valors ètics si només tria
religió, i no tocarà cap dels grans

pensadors de la humanitat al bat-
xillerat. Aquests canvis han cau-
sat un gran enrenou entre el pro-
fessorat de la matèria. Un grup
d’estudiants i docents de filoso-
fia lliurarà avui 9.000 firmes al
Senat en defensa d’aquesta ma-
tèria. “Els alumnes deixaran d’a-
prendre valors universals”, la-
mentaManuel Sanlés, vicepresi-
dent de la Societat espanyola de
professors de filosofia (Sepfi).
En ètica de 4t d’ESO es dóna un
especial pes a la igualtat entre
dones i homes i els alumnes fan
una introducció al pensament
de l’antiga Grècia i el Renaixe-
ment. Tot això desapareixerà. “I
sense història de la filosofia els
estudiants perdran una visió
important de la història d’Eu-
ropa, tindran menys eines per
desenvolupar el seu sentit crític
i la seva capacitat d’argumentar
amb racionalitat i no amb pre-
judicis”, continua Sanlés. Des de
la Sepfi expliquen que els par-
lamentaris del PP els van pro-
metre que salvarien ètica i his-
tòria de la filosofia, cosa que no
han fet.

MENYS TECNOLOGIA. Només po-
dran cursar l’assignatura de tec-
nologia de 4t d’ESO els alumnes

que vulguin fer FP després de la
secundària. Amb l’actual llei
d’educació tots els estudiants de
4t tenen la possibilitat de triar
aquesta matèria. Però la Lomce
estableix dues vies de 4t d’ESO:
una d’orientada al batxillerat i
una altra a l’FP, amb matèries
optatives diferents i dues menes
de matemàtiques. En la resta de
cursos de secundària tecnologia

també perd terreny. De ser obli-
gatòria en almenys dos cursos
passarà a ser-ho només en un.
Lamajoria d’universitats politèc-
niques i escoles d’enginyeria es-
panyoles hanmostrat el rebuig a
lamarginació de l’assignatura de
tecnologia. “Sobretot ens preocu-
pa el cas de 4t d’ESO, és precisa-
ment el curs més interessant per
als alumnes, fem robòtica, domò-

de la lleiWert
MARGINADES

ÈTICA
Deixa de ser obligatòria a
4t d’ESO. Al seu lloc, els
alumnes hauran d’escollir
entre religió i valors ètics.

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
Passa d’assignatura obliga-
tòria per a tots els estudi-
ants de batxillerat a opta-
tiva només en la branca
d’Humanitats i Ciències
Socials.

TECNOLOGIA
A 4t d’ESO només la po-
dran cursar els alumnes
que vulguin fer FP en aca-
bar la secundària. Única-
ment serà obligatòria en
un dels cursos d’ESO.

CIÈNCIES PER AL MÓN
CONTEMPORANI
Una matèria que s’elimina
del tot. No existeix alterna-
tiva ni queda com a optati-
va dins d’alguna branca de
batxillerat.

Lesassignatures

Vagad’estudiants avui contra la nova llei

Els canvis de la nova llei d’educació

La Lomce degrada la filosofia, l’ètica, les
matemàtiques i la tecnologia a l’ESO i batxillerat

]Organitzacions de pares,
professors i alumnes han
convocat una concentració
“en blanc i negre” contra la
reforma educativa de Wert
per simbolitzar que suposa
un retrocés a l’Espanya del
NO-DO, aquest matí, a les 11
hores, davant la Cambra Al-
ta. Els convocants volen mos-
trar “el retrocés que suposa
l’aprovació de la Lomce”.
Una hora més tard, el Sindi-
cat d’Estudiants, que junt
amb la Federació d’Estudi-
ants Progressistes (Faest)
han convocat una vaga
d’alumnes de secundària,
formació professional i uni-

versitat, ha anunciat una
concentració davant el Minis-
teri d’Educació. A la tarda, a
les 18 hores, les plataformes
autonòmiques per l’escola
pública han convocat, així
mateix, diverses marxes a
les capitals de província. La
protesta de la plataforma de
Madrid recorrerà el centre
de la ciutat des de la plaça
de Neptuno fins a Sevilla.
“El ministre d’Educació

està desautoritzat i deslegiti-
mat pel seu propi partit; no
troba aliats ni a les comuni-
tats que governa, que l’han
obligat a retardar el calenda-
ri d’aplicació de la Lomce

perquè no hi ha diners”, va
indicar el secretari general
d’Ensenyament de CC.OO.,
Francisco García.
A més d’aquests actes de

protesta, els portaveus
d’aquestes organitzacions de
pares, alumnes i treballadors
de l’ensenyament han amena-
çat el Govern espanyol i, en
concret, el ministre d’Educa-
ció, Cultura i Esports, José
Ignacio Wert, de sotmetre la
llei i tots els decrets i desen-
volupaments normatius a un
“calvari judicial”. Així ho
van assegurar el secretari
general de FE-CC.OO, l’es-
mentat Francisco García, i el

de FETE-UGT, Carlos Ló-
pez, que van indicar, a més,
que els seus sindicats ja te-
nen un informe jurídic per
posar-lo a disposició de la
Defensora del Poble i dels
grups parlamentaris perquè
presentin un recurs d’incons-
titucionalitat a la Lomce.
Així mateix, la Plataforma

Estatal per la Defensa de
l’Escola Pública va anunciar
ahir la convocatòria, dissab-
te vinent 30 de novembre,
d’una “marxa estatal a Ma-
drid des de totes les comu-
nitats autònomes per pro-
testar contra les retallades
educatives i la Lomce.

Tendències

Les assignatures
perdedores
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Hi haurà proves de nivell al final de la primària,
l’ESO i el batxillerat. Els alumnes hauran de
superar les dues últimes per obtenir el seu títol

Desapareixerà el curs 2015-2016.
Aquest any la nota obtinguda en la
revàlida de batxillerat comptarà per fer
la mitjana d’accés a la universitat

Serà la llengua vehicular a l’Estat i les llengües cooficials ho
seran també a les comunitats autònomes. No queda clar el
que implica això i caldrà esperar que el Govern ho
desenvolupi amb un reial decret

tica, impressions en 3D...”, asse-
nyala Jordi Orts, de l’associació
catalana de professors de tecno-
logia. A les universitats creuen
que aquest canvi farà que baixin
les vocacions al sector de les en-
ginyeries.

MATEMÀTIQUES, OPCIONALS PER
A ECONOMISTES? Matemàtics i
economistes ho intenten tot per
canviar el tractament de les ma-
temàtiques dins del batxillerat
d’Humanitats i Ciències Socials.
Segons la darrera versió de la
Lomce, el llatí serà obligatori en
aquesta branca, mentre que les
matemàtiques queden com una
assignatura optativa. Fins i tot
van arribar a donar una roda de
premsa en què van demanar a la
comissió d’Educació del Senat
que modifiqués la proposta. Al
principi, des delministeri que di-
rigeix José Ignacio Wert la res-
posta va ser negativa, però ara el
PP hi busca una solució –vegeu
article adjunt–. “És que és un dis-
barat. Els alumnes que vulguin
estudiarEconòmiques, Empresa-
rials, Magisteri o Psicologia, en-
tre d’altres, “poden arribar a la
universitat sense haver estudiat
matemàtiques en dos anys”, asse-
nyala Raquel Mallavibarrena,
presidenta de laComissió d’Edu-
cació del Comitè Espanyol de

Matemàtiques. També suposa
que llatí, que s’havia plantejat
inicialment com a troncal en el
batxillerat d’Humanitats, apare-
gui ara com a troncal per a tots
els estudiants de la novamodali-
tat d’Humanitats i Ciències Soci-
als. “No tenim res contra el llatí,
però entenem que no té sentit la
seva obligatorietat per a estudi-
ants que no són d’humanitats...
No té sentit, és com si estudiants
d’humanitats els obliguen a es-
tudiar física i química”, insisteix
Mallavibarrena. Amés, creu que
elmissatge que es dóna a la socie-
tat és contradictori, mentre es
parla de la necessitat demillorar
les assignatures instrumentals
(llengua i matemàtiques), deixes
aquesta com a simple optativa”,
explica. Encara creuen, però,
que hi ha “alguna possibilitat”
que Wert desfaci aquest “dis-
barat”, originat per la unificació
dels dos batxillerats citats.

SENSE CONEIXEMENT CIENTÍFIC.
Amb la Lomce, l’assignatura de
ciències per al món contempo-
rani (CMC), obligatòria a 1r de
batxillerat, desapareix. Sí, des-
apareix literalment. No hi ha
possibilitat d’agafar-la com a op-
tativa i s’esfuma del currículum.
“La veritat és que no té sentit.
Aquesta assignatura permetia

als alumnes tenir una cultura
neocientífica mínima, una cosa
que creiem imprescindible. N’hi
ha prou amb comprovar el que
va passar amb el tsunami o els
terratrèmols del Japó i les Filipi-
nes. Els nois ho veuen als mit-
jans de comunicació i crec que
és vital que sàpiguen què passa,
on i per què”, assenyala Amelia
Calonge, presidenta de l’Associa-
ció de Professors de Ciències de
la Terra. Calonge es lamenta de
la pèrdua d’una assignatura,
impartida per geòlegs, físics,
químics o biòlegs, que permetia
als joves acostar-se a una ciència
dinàmica, activa i participativa.
“A aquestes edats, molts no sa-
ben què volen estudiar i aquesta
assignatura els mostrava un ca-
mí a unes ciències que van més
enllà de les tradicionals memo-
rístiques”.

PLÀSTICA I MÚSICA TAMBÉ HI PER-
DEN. L’estudi de les arts redueix
el seu espai dins de la Lomce.
Plàstica tindrà menys hores a
l’ESO i al batxillerat no hi haurà
història de la música. Els alum-
nes que vulguin cursar arts escè-
niques es queden sense aquesta
opció al batxillerat. Pel que fa a
la primària, l’assignatura de co-
neixement del medi passarà a
dir-se naturals i socials.c

M. GUTIÉRREZ Barcelona

El Ministeri d’Educació prova
ara de resoldre l’embolic que
s’ha generat per les matemà-
tiques en el batxillerat d’Hu-
manitats i Ciències Socials.
Sembla que finalment aquesta
assignatura sí que serà obli-
gatòria per als alumnes que
vulguin estudiar carreres de
ciències socials. Educació ha
donat l’ordre al PP que pacti
amb altres grups parlamenta-
ris per aconseguir-ho, tal com
van confirmar ahir fonts del Se-
nat. El ple del Senat ha d’apro-
var avui la llei d’Educació i els
populars negocien contra re-
llotge per introduir aquest can-
vi. Així, han proposat al PNB
transaccionar dos de les seves
esmenes per establir dos itine-
raris dins del batxillerat d’Hu-
manitats i Ciències Socials, un
amb matemàtiques obligatò-
ries i l’altre sense. La portaveu
d’Educació del PNB al Senat,
Ruth Martínez, va qualificar

ahir de “ficada de pota del Go-
vern” la defenestració de les
matemàtiques al Congrés, i va
anunciar que el seu grup no
acceptarà la proposta del
ministeri que dirigeix José Ig-
nacio Wert. Les esmenes del
PNB es refereixen a la invasió
de competències que segons el
seu parer es produeix amb la
Lomce. Encara que el PNB vol
que les matemàtiques siguin
obligatòries al batxillerat d’Hu-
manitats i Ciències Socials, no
està d’acord amb la via que ha
escollit el ministeri per acon-
seguir-ho. L’altra opció seria
que el PP pactés una nova es-
mena amb quatre grups par-
lamentaris, informa Efe.

Un canvi introduït precisa-
ment pel PP al Congrés va uni-
ficar aquests dos batxillerats i
va relegar les matemàtiques a
assignatura optativa. En canvi,
segons el redactat actual de la
llei, llatí seria unamatèria obli-
gatòria. Matemàtics i econo-
mistes van posar el crit al cel la
setmana passada, en veure que
el Senat no arreglava aquest
“disbarat”, segons les seves pa-
raules. Tal com està la Lomce
ara, un alumne podria estudiar
Economia a la universitat sen-
se haver fet matemàtiques du-
rant el batxillerat. “Encara no
hi ha res tancat, hauremd’espe-
rar a dimecres”, insistien ahir
des del PP.
Raquel Mallavibarrena, pre-

sidenta de la comissió d’edu-
cació del Comitè Espanyol de
Matemàtiques, que ha encap-
çalat les protestes per lamargi-
nació de l’assignatura a la
Lomce, valorava positivament
aquest intent de recuperar la
matèria. “No ens han informat
encara, però ens semblaria
bé”, va assenyalar. Tot i així, el
ComitèEspanyol deMatemàti-
ques no està satisfet del tot
amb la solució. “No entenem
per què un estudiant de cièn-
cies socials ha de fer obligatò-
riament llatí, mentre que els
d’humanitats no hauran d’estu-
diar matemàtiques”, va lamen-
tar Mallavibarrena.
La Lomce va arribar a mit-

jan octubre a la Cambra Alta,
on es va debatre dins de la Con-
ferència General de Comuni-
tats Autònomes el 29 d’octu-
bre. Els consellers d’Educació
de les comunitats autònomes
no governades pel PP van acu-
sar Wert d’envair competèn-
cies amb la Lomce. Durant
aquest debat el ministre va
anunciar que ampliaria el ca-
lendari d’aplicació de la Lom-
ce. En lloc de fer-ho en dos
anys, la nova llei es desplegarà
en tres. En total, s’han pre-
sentat vuit vetos perquè el
projecte res retornés al Go-
vern central i 896 esmenes par-
cials, 25 dels populars, que,
com que tenen majoria abso-
luta, han estat introduïdes en
el dictamen del projecte. A
més, el PP ha acceptat sis pro-
postes més de l’oposició: dues
d’UPN, una d’IU, una del PNB
i dues d’Entesa.c

XAVIER CERVERA / ARXIU

APROVACIÓ

El Senat dóna llum
verda a la Lomce
avui; després la llei
tornarà al Congrés

ELS CANVIS QUE
PREVEU LA LOMCE

Selectivitat

EL CANVI

Hi hauria dues vies
en el batxillerat
d’Humanitats i
Ciències Socials

CastellàRevàlides

Sense ètica. Els alum-
nes podran acabar la
secundària sense cursar
l’assignatura

Educació intenta
araque les
matemàtiques
siguinobligatòries
El PP negocia contra rellotge amb el PNB
per recuperar aquesta assignatura
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