Pregunta al Govern sobre el desplegament a Catalunya de la Llei
orgànica per a la millora de la qualitat educativa (tram. 31000532/10)
Joan Mena Arca
Gràcies, presidenta. Bon dia, consellera. La seva conselleria, la
conselleria que gesticula dient que està en contra de la LOMCE, però
finalment l’aplica en tot allò que comparteix ideològicament amb el
Partit Popular, fins al 15 de maig ha desplegat les proves de tercer de
primària amb la contestació de 849 a quaranta centres diferents que
s’han negat a obeir al ministre Wert i han fet objecció de consciència.
Hem tingut coneixement per part d’algunes direccions de centres que
el departament, a través d’inspecció, ha amenaçat amb expedientar
les direccions d’aquest centre o fins i tot ha repetit algunes proves
sense avisar les famílies objectores, vulnerant, per tant, el seu dret a
protestar.
Voldríem saber, consellera, si vostè acompanyarà les famílies que
s’han negat a realitzar les proves Wert o bé es convertirà en el braç
executor del ministre del Partit Popular i sancionarà les direccions
d’aquests centres.
La vicepresidenta primera
Té la paraula, per respondre, la consellera d’Ensenyament.
La consellera d’Ensenyament (Irene Rigau i Oliver)
Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, realment costa
respondre aquesta pregunta quan la premsa d’ahir i d’abans-d’ahir
estan anunciant que el ministeri pensa estudiar una actuació contra
Catalunya per ajornar la LOMCE, que el ministeri estudia denunciar
Catalunya i el País Basc perquè no l’aplica, etcètera. Per tant, fixi’s
que, per una banda, se’ns acusa d’una cosa i vostè ens acusa
exactament de la contrària.
Miri, primera, li haig de dir: és cert que Campalans va dir que política
era pedagogia, però, si us plau, no fem de la pedagogia sempre
política –no fem de la pedagogia sempre política. Estem parlant de
l’aplicació d’unes proves que formen part de la història pedagògica
del país, perquè ja des del 2000 s’anaven fent proves de mig camí,
proves avaluatives amb caràcter formatiu. Va ser precisament
Catalunya que va introduir les proves de competències bàsiques que
ara s’han estès a la resta de l’Estat.
Però, miri, li haig de dir una cosa: els inspectors no amenacen, els
inspectors el que procuren és que es compleixin les orientacions. I les
orientacions d’inici de curs, publicades el 20 de juny de l’any 14,
anunciaven aquestes proves. Després, a l’agost, es va enviar més
formació i finalment ara s’han donat unes notes aclaridores.
Fixi’s, estem davant de pràcticament vuitanta mil alumnes que han
fet la prova contra 564 que no l’han fet, no sé si hi ha famílies que
són..., però els nens que no l’han fet no arriben a sis-cents. Per tant,
pot de veritat un pare decidir quina activitat pedagògica i educativa fa
o no fa a dins de l’aula, el centre, el seu fill? Quan el fill entra a

l’escola, no és un alumne? No hem aplicat això per a tots els pares
que ens han dit que no volien que fessin educació física o música, les
seves filles?
La vicepresidenta primera
Té la paraula, per repreguntar, el diputat Joan Mena.
Joan Mena Arca
Sí, senyora consellera, no m’ha contestat a la pregunta. Sancionarà
vostè aquestes direccions? Promourà, el departament, la sanció cap a
aquestes direccions? Contesti’m, si us plau.
Jo li demano tres coses. La primera: no publiqui els resultats
d’aquestes proves, perquè vostè sap que són unes proves altament
ideològiques i comprometi’s que no seran utilitzades ni per segregar
alumnes, ni per establir rànquings entre els diferents centres públics
del nostre país. Segona petició, consellera: acompanyi amb tot el
suport administratiu i jurídic, si cal, com hem fet amb el tema de la
defensa de la immersió lingüística, a totes aquelles famílies que no
volen obeir un ministre que no parla de pedagogia, sinó que parla
d’ideologia i que vol incorporar la segregació al nostre model
educatiu.
I la tercera, consellera: ara que el Partit Popular ha perdut
estrepitosament les eleccions a moltes comunitats autònomes, el
ministre Wert ja no té legitimitat per desplegar una llei que, a més, té
tota la comunitat educativa en contra. Per tant, lideri vostè, com s’ha
fet a Andalusia, com s’ha fet a Astúries, lideri vostè una ofensiva amb
la resta de comunitats autònomes que no estan governades pel Partit
Popular en contra..., lideri una ofensiva en contra del desplegament
d’aquesta llei, de la LOMCE, però lideri-la de debò. Perquè, si no,
consellera, pensarem que més enllà de determinades gesticulacions,
vostè ha vist que el boicot ciutadà a aquestes proves és potent i posa
en perill un model d’escola mercantilista, que potser vostè defensa al
costat del Partit Popular.
La vicepresidenta primera
Té la paraula, per respondre, la consellera d’Ensenyament.
La consellera d’Ensenyament
Home, potent, senyor diputat, és el 0,07, per tant, escolti, bé,
cadascú entén la potència com l’entén. Però el que li haig de dir és
que es va dir que les proves eren el que no eren i abans de conèixerles. I jo evidentment no haig de penalitzar cap director, perquè els
directors tots han complert i cap ha signat res al contrari. És difícil
per part meva multar els pares que no van portar els nens, això
correspon als ajuntaments, pares que opten per l’absentisme
escolar... (La vicepresidenta primera retira l’ús del micròfon a la
consellera i aquesta continua parlant uns moments.)

