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Reportatge

Què és LOMQUE?

La LOMQUE és la Llei Orgànica per a la Millora de
la Qualitat Educativa més coneguda com la Llei
Wert, el cognom del ministre que la va proposar:
José Ignacio Wert, actualment ja no és al govern.

 

Aquesta llei ha estat molt polèmica i només es va
aprovar amb els vots del PP perquè tenia majoria
absoluta al congrés de diputats. La resta dels grups
parlamentaris  s'hi  van  manifestar  totalment
contraris,  assegurant  que  la  revocarien  en  el
moment  que  el  partit  popular  no  tingui  majoria
absoluta.Moltes  comunitats  i  associacions  també
han mostrat el seu desacord i d'altres es manifesten
insubmises i no la volen implementar.

 Què suposa la LOMQUE?

La  llei  contempla  que  l´Etapa  d'Educació
Secundària Obligatòria s'organitzi en matèries que
estan distribuïdes en dos cicles: el primer de tres
cursos escolars i el segon d'un.

-No  serà  obligatori  garantir  una  plaça
d’ensenyament  públic,  ni  tant  sols  que  hi  hagi
sempre centres públics per a les etapes d’Infantil,
Batxillerat  i  Formació  Professional.  Aquest  fet  fa
que l’Ensenyament deixi de ser considerat un dret i
passi  a  ser  un servei  que pugui  ser  explotat  per
interessos  privats.  Els  alumnes  i  famílies  serem
beneficiaris d’aquest servei. 

-Els  Consells  Escolars,  màxims  òrgans  de  govern

dels centres educatius, amb representants de tota
la comunitat educativa, deixaran de tenir cap dret
a decidir en res i seran purament consultius. 

-S’aplicaran proves de revàlida entre els alumnes,
en acabar l'ESO, per poder obtenir el graduat, i al
finalitzar  el  Batxillerat,  per  obtenir  el  títol  de
batxiller. També es faran públiques les llistes dels
resultats  dels  centres.  Aquest  fet  suposa  una
pèrdua de l'autonomia de centres  i una minva de
les atribucions avaluatives del professorat, quedant
també totalment desvirtuada l'avaluació contínua. I
les  metodologies  pedagògiques.  Des  del  punt  de
vista de l'alumnat pot resultar molt negatiu ja que
aquesta  revàlida  és  determinant  per  obtenir  la
titulació.

Aquesta metodologia orienta l’Ensenyament cap a
la  memorització  de  continguts  per  preparar  les
proves  i  abandona  l’aprenentatge  per
competències.  A  secundària,  s’orientaran  els
alumnes  amb  perfils  més  acadèmics  cap  a  la
Universitat i els altres amb diferents capacitats cap
a  una  formació  professional.  La  Formació
Professional  passa  a  ser  considerada  un  itinerari
alternatiu.

La reorganització del currículum farà que el català
deixi  de  tenir  la  importància  que  té  ara:  s’hi
dedicaran  menys  hores  lectives  i  deixarà  de  ser
necessàriament llengua vehicular.

L’aplicació  de  la  LOMCE  significa  la  pèrdua
d'autonomia dels centres, l'ensenyament es concep
més com un servei i no com un dret, pot afavorir
més  segregació  dels  alumnes  i  dels  centres
potenciant la  desigualtat  social;  algunes matèries
com la llengua catalana patirà una forta davallada,
la  música  desapareix  com  assignatura,  la  religió
serà avaluable més religió i els currículums seran
dissenyats des del Govern central.

Enguany està previst que a l'Ensenyament Secundari
s'implementi a primer i a tercer d'ESO  i  a primer
de Batxillerat.


