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M
és pressió
contra l’au-
t o n o m i a
educativa i
l’ús del cata-
là com a

llengua vehicular. El Ministeri
d’Educació que presideix José Ig-
nacioWert va traslladar ahir a la
Generalitat un nou esborrany de
la llei orgànica per a lamillora de
la qualitat educativa (Lomce)
que, segons la consellera d’Ense-
nyament de la Generalitat, Irene
Rigau, suposa “una ofensiva con-
tra la llengua catalana” i “trenca
amb el model d’escola catalana
que utilitza normalment el cata-
là com a llengua vehicular”.
Rigau va resumir en tres

punts bàsics aquest atac al cata-
là. “Enprimer lloc, es fa una clas-

sificació per matèries i el relega
a la pràctica a la quarta llengua”.
Aquesta opinió es basa en el fet
que el text estableix que en l’en-
senyament primari hi haurà el
que es denominamatèries “tron-
cals” (que seran cinc i ocuparan
com amínim el 50% de l’horari),
on s’inclou la llengua castella-
na i la literatura, al costat de les
matemàtiques, les ciències soci-
als, les ciències de la naturalesa i
la primera llengua estrangera.
Després hi ha lesmatèries “espe-
cífiques” (entre tres i quatre per
curs), on s’inclou sempre l’edu-
cació física i la religió o una alter-
nativa anomenada “valors cultu-
rals i socials” i una altra assigna-
tura que pot ser l’educació artís-
tica i/o la segona llengua estran-
gera. I finalment estan les matè-
ries d’“especialitat”, que seran
com amàxim una i la llengua co-
oficial, si és que n’hi ha. És a dir,

“s’estableixen matèries de pri-
mera i de segona categoria i el ca-
talà queda marginat”, en parau-
les de la consellera.
El segon gran motiu de preo-

cupació és que en la revàlida de
sisè de primària els alumnes

s’examinaran de “la competèn-
cia en comunicació a la llengua
materna”. A parer de Rigau, l’Es-
tat nonomés es reserva la formu-
lació d’aquestes proves externes
d’avaluació, que ja va motivar
les primeres protestes fa unmes,

sinó que introdueix el terme de
llengua materna que trenca amb
el model d’escola catalana i “de-
mostra a mésmolt poca reflexió,
ja que a Catalunya hi ha unes
quantes llengües maternes”.
I el tercer element de rebuig a

l’avantprojecte és que en les re-
vàlides de final de l’ESO i de bat-
xillerat es diu que els alumnes
s’hauran d’examinar d’unamatè-
ria d’especialitat, però no indica
que sigui obligat fer-hode la llen-
gua cooficial. A la pràctica això
significa que els joves de Catalu-
nya “podran tenir el títol sense
examinar-se de català”.
Per la consellera, la demostra-

ció que es tracta d’una ofensiva
en tota regla és l’article 82, que
diu textualment: “Els pares o tu-
tors tindran dret a triar la llen-
gua vehicular de l’ensenyament
que rebin els seus fills. Quan,
com a conseqüència d’aquesta

falta de determinació, no hi hagi
oferta docent pública o concerta-
da en la llengua vehicular triada
a la localitat de residència dels
alumnes, els pares o tutors po-
dran optar per escolaritzar els
fills en centres privats, i corres-
pon a l’administració educativa
sufragar les despeses d’escolarit-
zació”. Aquesta possibilitat s’es-
tableix en un període transitori
fins que totes les administraci-
ons estableixin un tracte equili-
brat a les llengües en les quals
s’imparteixen les diferentsmatè-
ries, i únicament admeten que
es podrà compensar la llengua
menys normalitzada “en una
proporció raonable”. Ara bé,
mentre això no passi, els pares
que no acceptin que la llengua
vehicular dels centres de Catalu-
nya és el català podran optar per
dur els fills a centres privats, on
se suposa, segons aquest docu-

L’Estat fixa el contingut
de lesmatèries bàsiques

N O V E T A T S D E L T E X T

]El nou text de la Lomce
estableix que l’Estat fixarà
els continguts i l’horari
mínim de les matèries ins-
trumentals, és a dir, les tron-
cals, a primària, ESO i batxi-
llerat. Per tant, es dedueix
que serà l’Administració
central la que decidirà el
currículum de llengua caste-
llana, matemàtiques, llen-
gua estrangera, ciències
socials, biologia i geologia,
física i química, geografia i
història, entre d’altres, men-
tre que fins ara només ho
determinava en un percen-
tatge. Al primer esborrany
fixava fins al 65% en les co-
munitats amb llengua coofi-
cial (abans, 55%) i 75% per a
la resta (abans, 65%). Per a
la resta d’assignatures, com
plàstica, religió, música o
educació física, les autono-
mies i els centres escolars
tindran més flexibilitat per
fixar continguts i horaris.
La Conselleria d’Ensenya-
ment considera que l’Estat
es reserva el control i avalu-
ació de les matèries bàsi-
ques, com la història, i dei-
xa als centres autonomia
per a les matèries secun-
dàries. El text suposa la
desaparició definitiva de
l’assignatura d’educació per
a la ciutadania i inclou una
alternativa obligatòria per
als que no cursin l’assignatu-
ra de religió a primària i

ESO. Així doncs, els alum-
nes de primària hauran d’op-
tar entre religió i una assig-
natura alternativa anomena-
da valors socials o culturals,
a elecció dels pares o tutors.
A l’ESO també serà obligato-
ri cursar o bé religió o bé
valors ètics, dins de les as-
signatures específiques. En
funció de la regulació i de la
programació de l’oferta edu-
cativa que estableixi cada
administració educativa i de
l’oferta dels centres do-
cents, els alumnes també
podran triar religió entre
les matèries específiques de
batxillerat.
A última hora d’ahir ja es

van produir les primeres
reaccions de rebuig. Per
Somescola representa “un
retorn al passat predemo-
cràtic”, és a dir, “al control
doctrinal de l’educació, a la
recentralització del sistema,
la minorització de les llen-
gües no castellanes”, així
com un atemptat a la cohe-
sió social. Aquesta entitat,
que ahir a la nit ja va cridar
a la mobilització contra la
reforma de Wert, integra,
entre altres, l’Agrupació
Escolar Catalana, l’Asso-
ciació de Mestres Rosa Sen-
sat, la Fapac, la Fapaes,
CC.OO., la USOC, la UGT,
l’Ustec, la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya,
l’IEC i Òmnium Cultural.

En acabar la primària
s’exigeix als alumnes
competència en
“comunicació
en llengua materna”

Nou avantprojecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa

Wertanul·la la immersió
El Govern central proposa un nou redactat de la Lomce quemargina el català

Tendències
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Fa un mes el ministre d’Educació va optar per
retardar la seva llei orgànica davant el rebuig
de bona part de les comunitats autònomes,
incloent-hi algunes de les regides pel PP

Fa dos mesos va proposar una nova formació professional
bàsica pensada per als alumnes més endarrerits que a la
pràctica els condemnava a una via morta, sense continuïtat.
Les crítiques van obligar a fer canvis que evitin aquest efecte

A l’esborrany de la Lomce s’establia que hi
hauria un únic batxillerat artístic amb la
desaparició del d’arts escèniques, música i
dansa. La setmana passada es va rectificar

LLIBERT TEIXIDÓ

ment, que el castellà té molt més
pes. Rigau va definir aquest mo-
del com “el xec escolar lingüís-
tic”, si bé va considerar que no té
cap sentit, ja que la llei només
preveu donar diners a les esco-
les que compleixin determinats
requisits, que són les concerta-
des. “Fins ara havíem optat sem-
pre per no separar per raó de la
llengua, ara sí”, va afegir la titu-
lar d’Ensenyament.
“El català no havia estat mai

tant menyspreat des del 1978 en
un text delministeri. I abans... es-

tava prohibit”. D’aquesta mane-
ra resumia la consellera en la
conferència de premsa convoca-
da d’urgència al vespre després
de coneixe’s el contingut del
nou avantprojecte del Govern
de Mariano Rajoy, que va dir
que havia rebut ahir al migdia.
SegonsRigau, aquest textmodifi-
ca completament l’anterior. “El

text ha estat fins ara amagat i
ara, una vegada passades les elec-
cions a Catalunya, l’han comuni-
cat, entenemper tant que es trac-
ta d’una estratègia política calcu-
lada”. Segons va explicar, diven-
dres encara hi va haver una reu-
nió a Madrid de càrrecs tècnics
en la qual es va analitzar el pri-
mer esborrany presentat fa poc
més d’un mes i que ja va merèi-
xer la reprovació de diversos
consellers autonòmics. En una
crítica directa aWert, va puntua-
litzar que “cap ministre no s’ha-
via atrevit a tant en aquests anys
de democràcia”.
Per Rigau, el nou text atempta

directament contra diversos arti-
cles de la llei d’Educació deCata-
lunya (LEC), alguns dels quals
no van ser impugnats pel PP, i
contra el redactat de l’Estatut.
Segons la seva opinió, en trac-
tar-se d’un nou text hauria de
tornar al Consell d’Estat i exigir-
se un altre informe del Consell
Escolar de l’Estat, abans de ser
aprovat pel Govern central i tras-
lladat al Congrés per ser deba-
tut. Avui serà analitzat en laCon-
ferència Sectorial de consellers
autonòmics a Madrid.c

www.lavanguardia.com

OPINEU SOBRE LA REFORMA
PROPOSADA PER WERT

El ministre Wert ha deixat
clar des del principi que
amb la nova llei pretenia
homogeneïtzar el sistema
educatiu espanyol, malgrat
que el nom del text parli de
la millora de la qualitat.

VAIVENS DE
LA POLÈMICA
LLEI ORGÀNICA

LES PASSAREL·LES
Els alumnes que hagin cur-
sat la formació professional
bàsica –que substitueix els
programes de qualificació
professional inicial (PQPI)
que hi ha actualment– po-
dran accedir mitjançant una
passarel·la a l’FP de grau
mitjà, de manera que aques-
ta opció deixarà de ser una
via morta per als alumnes
que la segueixin. Així ma-
teix, els alumnes d’FP bàsi-
ca, que consistirà en dos
cursos obligatoris, podran
obtenir una certificació eu-
ropea i una qualificació més
alta que la que podien obte-
nir ara amb els PQPI. Tam-
bé podran aconseguir el
títol de l’ESO, sempre que
superin l’avaluació de 4t.

BATXILLERAT DE MÚSICA
El Ministeri d’Educació fa
marxa enrere en la seva
intenció d’eliminar el batxi-
llerat d’arts escèniques, mú-
sica i dansa, que segons el
nou esborrany es podrà con-
tinuar impartint.

AUTONOMIA DELS CENTRES
En les assignatures no
instrumentals, el nou do-
cument planteja que les
comunitats autònomes i els
centres escolars tinguin
més llibertat a l’hora de
fixar l’horari lectiu i el
contingut d’aquestes ma-
tèries amb l’objectiu que
s’especialitzin. El Govern
central fixaria només un
esquelet mínim.

LES TRES REVÀLIDES
Es mantenen les tres revàli-
des, amb caràcter extern i
contingut comú fixat per
l’Administració central al
final de primària (amb una
triple qualificació de baix,
mitjà i alt), d’ESO (equival-
drà al 30% de la nota glo-
bal) i batxillerat (es requeri-
rà una qualificació mínima
de 5 sobre 10). Els centres
docents també faran en fina-
litzar el segon o tercer curs
de primària una altra prova
per comprovar les capaci-
tats i habilitats de compren-
sió i càlcul.

Els alumnes podran
aprovar la revàlida
de final de l’ESO i
la del batxillerat sense
examinar-se de català

TeresaGarcía-Milà, a laBGSE

L’FP bàsica

L’IDEÒLEG

Batxillerat de dansa

BARCELONA Redacció

Tres escoles de negocis espa-
nyoles consten entre les sismi-
llors d’Europa, segons el diari
britànic Financial Times (FT)
i el primer lloc del rànquing
l’ocupa l’IE Business School
de Madrid. Segons aquesta
classificació anual, que combi-
na diferents programes valo-
rats al llarg de l’any, entre les
25 primeres escoles de nego-
cis d’Europa n’hi ha per pri-
mera vegada tres de Barcelo-
na: Esade, que avança dos
llocs en relació amb l’any pas-
sat, i se situa en cinquè lloc;
Iese que queda en sisè lloc, i
en aquest cas retrocedeix du-
es posicions, i Eada Business
School, que apareix en aques-
ta primera part del quadre en
la posició número 23, quatre
llocs més amunt que un any
abans.
Durant els últims sis anys el

primer lloc del rànquing havia
estat ocupat per la històrica es-
cola francesa delsHautes Étu-
des Commerciales (HEC) de
París. Ara queda segona, per-
què el primer lloc l’ocupa l’es-
cola IE Business School, que
dirigeix Santiago Íñiguez de
Onzoño. Aquesta escola va
obrir les portes en el centre fi-
nancer de Madrid el 1973.
En tercer i quart lloc se situ-

en dues de les escoles amb
més tradició i prestigi: la
LondonBusiness School i l’In-
sead de París. En setè lloc, i
empatades, apareixen dues es-
coles suïsses: IMD i laUniver-
sitat de Saint Gallen. En desè
lloc es col·loca l’escola ESCP
Europe, que també té un cam-
pus a Madrid.
La taula té en compte les no-

tes que al llarg de l’any han ob-

tingut les escoles en cinc clas-
sificacions diferents pels seus
programes de Master in Ma-
nagement, MBA, Executive
MBA i altres programes d’edu-
cació executiva oberts i a mi-
da. El rànquing no només té
en compte variables econòmi-
ques, sinó que també valora la
qualitat en l’ensenyament, la
diversitat de l’alumnat i el pro-
fessorat, el seu grau de satis-
facció i les valoracions d’em-
preses que recluten personal.
Pel degà d’Esade, Alfons

Sauquet, la presència d’aquest
centre “entre les millors posi-
cions en tots els rànquings del
FT reflecteix el seu compro-
mís amb l’excel·lència en tots

els programes i, especialment,
la seva capacitat per adaptar-
se als canvis en temps de cri-
si”. Una portaveu de comuni-
cació de l’Iese va puntualitzar
que si aquest institut retroce-
deix és perquè no participa en
una de les qualificacions i
l’avaluació de la llista “no és
ponderada”.
En aquest rànquing del Fi-

nancial Timeshi participen es-
coles de negocis de 19 països,
amb el Regne Unit i França al
capdavant, amb 21 i 20 esco-
les respectivament. El Finan-
cial Times valora especial-
ment la internacionalització
de les escoles britàniques i es-
panyoles.c

]L’economista Teresa
García-Milà és la nova
directora de la Barcelona
Graduate School of Eco-
nomics, en substitució
d’Eduard Vallory, que la
dirigia des del 2006.
García-Milà és catedràti-
ca d’Economia de la UPF,
de la qual va ser vicerec-

tora, i membre del con-
sell d’administració del
Banc Sabadell i d’Enagás.
La BGSE, que promou
estudis de postgrau i in-
vestigació, va ocupar
l’any passat el tercer lloc
del rànquing europeu
sobre producció cientí-
fica del professorat.

Retard per rebuig

Protesta. Aules buides
en un CEIP de Barcelo-
na. La foto es va fer el
22 de maig passat

Els punts
principals

Tresescoles
denegocisde
Barcelona,
entre lesmillors
Esade, Iese i Eada en el rànquing
del ‘Financial Times’

IE Business School
de Madrid lidera
el rànquing, per
davant d’HEC París
i London Business


