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d’uns pocs privilegiats...



PREMISSES FILOSÒFIQUES
Una mostra eloqüent: la diferència entre models educatius. 

 
 

Preàmbul de la LOE (2006): 
 

“Las sociedades actuales conceden gran importancia a la 

educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella 

dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. La 

educación es el medio más adecuado para construir su 

personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su 

propia identidad personal y configurar su comprensión de la 

realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la 

axiológica. Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir 

y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de 

conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las máximas 

posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia 

democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover 

la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental 

de lograr la necesaria cohesión social. Además, la educación es el 

medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía 

democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable 

para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. 

Por ese motivo, una buena educación es la mayor riqueza y el 

principal recurso de un país y de sus ciudadanos.” 

 

1r paràgraf de l’Avantprojecte de la LOMCE (2012): 
 

“La educación es el motor que promueve la competitividad 

de la economía y las cotas de prosperidad de un país; su 

nivel educativo determina su capacidad de competir con 

éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que 

se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos 

en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos 

de trabajo de alta cualificación, lo que representa una 

apuesta por el crecimiento económico y por conseguir 

ventajas competitivas en el mercado global.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MERCANTILITZA

FILOSOFIA LOMCE: terminologia d’empresa: 
talent, competitivitat, rendiment, eficiència...

1. En primària s’incorpora com a objectiu de 
l’etapa “l’esperit emprenedor ”
2. En ESO una nova matèria específica 
“Activitats emprenedores i empresarials ”
3. En FP hi haurà més pràctiques sense 
remuneració en empreses 



PRIVATITZA

• Facilitats a la patronal per concertar
• Cessió de sòl públic per a la construcció

de CIS, centres privats amb un concert 
de 75 anys

• Proves diagnòstiques, revàlides, 
aplicades per especialistes.

• Editorials: llibres ex professo per superar 
proves.

• Acadèmies i repassos: proliferació



PRECARITZA

• Augment de ràtios de les aules
• Augment d’horaris del professorat
• Pèrdua del dret a plaça del professorat
• Obligació d’impartir assignatures diferents
• Relació clientelar amb el professorat
• Augment de les pràctiques de FP fins a un 

70% del temps d’estudi 



SEGREGA

• Proves diagnòstiques per especialistes externs
• 3r primària: consta a expedient
• 6é primària: consta i condiciona 
• 4t ESO: per separar itineraris (acadèmic / aplicat)

• 2n Batx: per obtindre títol
• Cada facultat les seues proves particulars

amb la conseqüent homogeneïtzació “nacional” de 
tot l’alumnat de l’Estat espanyol.



SEGREGA

Per rendiment (amb ITINERARIS de la LOCE):
1. “De millora d ’aprenentatge i rendiment ” (2n-3r 

ESO) substitueixen DIVERSIFICACIÓ (3r-4t). 

2. “Nou cicle d ’FP bàsica ” (substitueix PQPI).

3. 4t ESO passa a ser: 
– Itinerari acadèmic cap a batx
– Itinerari aplicat cap a FP

Per sexe: 
amb la sentència del TS, Wert es cobreix les espatlles 
(art. 84.3)



CLASSIFICA

• Els centres podran aplicar programes d’especialització
i plans de qualitat basats en la competitivitat. 

• Batxillerat especialitzat per centres.
• S’establiran rànquings i s’implantarà el districte únic
• Resultat

– Centres Privats
– Centres Concertats
– Centres Públics amb 

• centres d’elit 
• centres gueto



ADOCTRINA

1. Educació cívica i constitucional 
= EpC però sense els continguts més tolerants i progressistes.

2. Religió
• Per ser matèria específica, s’hi estableix una d’alternativa

–Valors Culturals i Socials (primària)
–Valors Ètics (ESO)

• Professorat: (l’arquebisbat tria docents i materials curriculars, ja actualment)

–Sense oposició i sense retallades. (48M € 2012-13) 
–Els grups no se sotmeten a cap ràtio obligatòria i el personal docent 
usurpa hores de treballadors per arribar-ne a 13 i cobrar el sou sencer.



ANTIDEMOCRÀTICA i AUTORIT ÀRIA

El Consell escolar:
– queda com a òrgan consultiu
– avalua projectes però no aprova
– no decideix sobre admissió d’alumnat

Director: Gerent i cap de personal
– Òrgan unipersonal nomenat directament per l’Administració
>>> fiscalitzador de l’Administració
– Responsable únic de l’admissió de l’alumnat
– Supervisor de si mateix: aprova projectes i normes que 
regeixen les seues pròpies competències.
– Pot conformar el claustre i participar de l’avaluació dels 
docents



RECENTRALITZA

Estableix 3 tipus d’assignatures:
– Troncals : mínim 50% de l’horari

Espanyol, Matemàtiques, Lleng. Estrangera, BiG/ 
FiQ, GiH...

• Específiques : màxim 50% de l’horari
EF i Religió
Optatives: CUC, EPV, Música, Tecnologia, Iniciació
activitat emprenedora, 2ª llengua estrangera...

o d’Especialitat
Llengua Cooficial i Literatura (és a dir, la pròpia, el català )
Optatives: CUC, EPV, Música, Tecnologia, Iniciació activitat 

emprenedora, 2ª lleng. estrangera...



ESPANYOLITZA

• Només reconeix l'obligatorietat d'una llengua: 
el castellà. 

• Per contra, des de la UE es valora el model 
d'immersió ling üística en català com l'únic 
sistema integrador, igualador i garantia 
d'excel·lència .

Se supera el greuge que ens esperava amb 
el Decret de PLURILINGÜISME del Govern valencià



CONCLUSIÓ

Es posa fi a 

la cohesió social i 

la igualtat d ’oportunitats
per crear

Mà d’obra barata i 
poc qualificada

Dirigents 
empresarials


