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Les disciplines artístiques hanmantingut una llarga lluita per guanyar reconeixement

Desapareix laviadelbatxillerat
d’artsescèniques,música idansa
La reforma educativa aposta perquè hi hagi una únicamodalitat artística

ANA JIMÉNEZ / ARXIU

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

El procés de “racionalit-
zació” de l’oferta educa-
tiva en secundària, pro-
mogut per la reforma
educativa del ministre
José IgnacioWert, ame-
naça de deixar a la cune-
ta el batxillerat especia-
litzat en arts escèniques,
música i dansa. L’esbor-
rany de l’avantprojecte
de llei orgànica per a la
millora de la qualitat
educativa (Lomce) esta-
bleix que, en lloc de du-
es vies per al batxillerat
d’arts –arts plàstiques,
imatge i disseny d’una
banda i arts escèniques,
música i dansa de l’al-
tra– com fins ara, només
n’hi hagi una.
Fonts del Ministeri

d’Educació confirmen
l’eliminació d’aquesta via, però
asseguren que es tracta simple-
ment d’“integrar” tota l’oferta
del batxillerat artístic. “La pro-
posta, encara subjecta a negocia-
ció –afirmen les esmentades
fonts–, suposa la compressió
d’aquestes dues vies per optimit-
zar els recursos”. Des delministe-

ri defensen que no hi haurà per-
judici per als estudiants que es
vulguin especialitzar en arts es-
cèniques, música i dansa, ja que
ho podran fer mitjançant la ma-
triculació en la nova modalitat
comuna de les assignatures rela-
cionades amb aquestes discipli-
nes artístiques. És més, assegu-

ren que quedarà reflectit en el tí-
tol de batxillerat.
En el sector educatiu temen

que l’especialitat d’arts escèni-
ques quedi diluïda enunamodali-
tat artística comuna. Per exem-
ple, l’esborrany de la Lomce re-
cull només dues assignatures de
l’actual via d’arts plàstiques (cul-

tura audiovisual i tèc-
niques d’expressió) al
ventall dematèries op-
tatives per a alumnes
de les altres dues mo-
dalitats. L’actual pro-
posta, que Educació
vol negociar, estableix
que “només es podrà
limitar l’elecció dema-
tèries i vies per part
dels alumnes quan hi
hagi un nombre insufi-
cient d’estudiants”. A
més, si l’oferta de ma-
tèries o vies en un cen-
tre està limitada “per
raons organitzatives,
les administracions
educatives facilitaran
que els alumnes pu-
guin cursar algunama-
tèria o via en altres
centres o a distància”.
Els màxims respon-

sables d’Educació fa
mesos que critiquen

l’estructura de modalitats, vies i
assignatures optatives implanta-
da per la llei orgànica d’Educació
(LOE) per a l’ensenyament secun-
dari. Tant el ministre Wert com
la secretària d’Estat d’Educació,
FP iUniversitats,Montserrat Go-
mendio, l’han arribat a qualificar
d’un disbarat.

En cas de tirar endavant la
proposta, les vies en el batxille-
rat passen de sis a cinc (arts, cièn-
cies i enginyeria, ciències de la
salut, humanitats i ciències so-
cials). En el cas dels itineraris de
quart de l’ESO, es redueixen
de tres a dos, un d’iniciació al bat-
xillerat i un altre d’iniciació a la
formació professional.
En aquest pla de “racionalitza-

ció” de l’oferta no se sap encara
comrepercutirà en la resta dema-
tèries la decisió de Wert d’ator-
gar una càrrega horària més gran
a les assignatures instrumentals
(llengua, matemàtiques, ciències
i anglès).
Segons dades oficials de la Ge-

neralitat, aquest curs 2012-2013
hi hamés de 90 centres de secun-
dària a Catalunya que ofereixen
una o dues de les vies del batxille-
rat artístic –la immensa majoria
imparteixen almenys la d’arts
plàstiques, imatge i disseny–.
D’aquests, més d’un terç tenen
alumnes d’arts escèniques, músi-
ca i dansa.
Les disciplines artístiques han

mantingut una llarga lluita per
augmentar el reconeixement en
l’àmbit educatiu. Amb la LOE es
va produir una ordenació dels
ensenyaments artístics, des dels
elementals fins als professionals i
superiors.c

2,47 €/kg

El Ministeri
d’Educació defensa
que integra
els estudis per
“optimitzar recursos”


