... i ara la secundària:
els batxillerats
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Contra la supressió
del batxillerat nocturn

A l’unilateral i antisocial projecte de Decret del Batxillerat del Departament d’Educació, s’afegeixen ara les
instruccions als instituts que feien nocturn perquè no matriculin cap alumne de 1r pel curs vinent.
El mateix Departament reconeix que hi ha 4.900 alumnes que fan batxillerat nocturn i uns 1.700 que el fan a
distància. No obstant, basant-se en un suposats resultats, segons els quals en el primer cas el percentatge d’aprovats
és d’un 40% i en el segon d’un 60%, el Conseller Maragall vol donar per acabada l’experiència del batxillerat nocturn
a Catalunya i potenciar el model de l’Institut Obert de Catalunya (IOC), amb 4 centres de suport a les capitals de
província.
En realitat respon als mateixos criteris elitistes i economicistes que tota la reforma del Batxillerat i de la futura LEC.
Al conseller Maragall i al govern de la Generalitat no els preocupa en absolut que 5.000 o més joves catalans treballin
i vulguin estudiar el batxillerat amb un sistema presencial. Són treballadors i treballadores (majoritàriament en precari)
i fills i filles de treballadors i no estan disposats a invertir unes dotacions i uns professors/es en ells i elles. Aquest
alumnes mai no arribaran a l’excel·lència, tan desitjada i ponderada pel Conseller.
CGT Ensenyament se posiciona en contra d’aquesta mesura i reitera la seva crítica global al projecte de
Decret de Batxillerat que suposarà models diferenciats de centres de secundària, menys equitat per
l’alumnat, ratios més altes, reducció de plantilles i desplaçaments forçosos de professors/es.

Valoració del projecte de
Decret de Batxillerat (abril 08)
Els aspectes més negatius d’aquest projecte de decret són:
- La possibilitat del Departament de decidir quins centres
deixen de fer el batxillerat, en funció de criteris com la
demografia i les característiques socials de la zona educativa.
Aquesta capacitat s’avança a aspectes contemplats en les Bases de
la LEC pels quals en una determinada zona educativa s’establiran
diversos models de centres predeterminats pel Departament, en
flagrant contradicció amb la suposada autonomia pedagògica i
organitzativa dels centres.
En l’actualitat ja s’estan donant casos de ghetització de
determinats centres de secundària (El Prat del Llobregat) que resten
reduïts a l’ESO o a l’ESO i determinades especialitats d’FP mentre

un altre IES se transforma en el centre de referència i
capdavanter de la futura zona educativa.
Tantmateix, una bona part dels nous centres de
secundària estan projectats només com a centres
d’ESO, amb la qual cosa en determinades comarques es
donarà una clara discriminació territorial i els i les alumnes
que vulguin fer batxillerat o formació professional s’hauran
de desplaçar cap a les capitals comarcals.
- El Departament també podrà limitar en els
centres les matèries escollides per un nombre reduït
(no se quantifica) d’alumnes. Aquesta mesura suposarà
la pèrdua de determinades matèries de modalitat i
fins i tot de modalitats en IES petits i mitjans i, a la
llarga, la pèrdua del Batxillerat atès que un dels prerequisits
és que els centres que imparteixin batxillerat hauran
d’oferir com a mínim dues modalitats.

la filosofia curricular del projecte consistent en reforçar
les matèries de modalitat o optatives, en detriment de
determinades matèries comunes. Novament el
Departament es plega a la voluntat i els interessos de la
jerarquia eclesiàstica.
- La manca de concreció respecte del batxillerat nocturn
i a distància.
- La manca d’assignació horària pel professorat
encarregat de treballs de recerca.
En definitiva, és un projecte que cerca consolidar
models de centres de secundària diferents i en
competència francament decantada (IES-SEP o
centres de referència, IES caps de zona educativa,
IES, SES) tal i com plantejaven les Bases de la LEC
i ens trobarem a l’articulat.

- El Departament es nega a establir ratios de màxims
per aula, nega la possibilitat de desdoblaments en determinades
matèries comunes i tampoc es compromet a assignar un nombre
mínim d’hores per modalitat en funció de les línies de batxillerat.

Aquest model, fonamentat en principis
economicistes i segregadors, portarà com a
conseqüència a una disminució de la qualitat,
l’equitat i la igualtat d’oportunitats que han de
garantir l’educació pública.

- La possibilitat de facilitar a certs alumnes la via del
batxillerat de 3 cursos és positiva, però donada la
complexitat en l’organització d’horaris i grups i les mesures
restrictives del Departament pot provocar que només
determinats centres la puguin aplicar i això comporti
encara més competitivitat entre centres.

Però també tindrà una clara repercussió sobre el
professorat: una reestructuració de llocs de treball al
batxillerat (atendre a més alumnes concentrats en
menys centres, pèrdua de matèries i modalitats,...), la
consegüent reducció de plantilles i més que probables
desplaçaments de centre i/o zona educativa.

Altres aspectes negatius:
- El manteniment de la religió com a matèria de
modalitat o optativa, la qual cosa és una contradicció amb

Podeu trobar el text íntegre i un resum en el
nostre web: cgtense@cgtcatalunya.cat

