Per l'educació pública, gratuïta i de qualitat, rebutgem les contrareformes del
ministre Wert

El Govern del PP ha expressat la voluntat d'aplicar contrareformes en molt àmbits de
l'Estat. Des de la sectorial d'Educació de Joves d'Esquerra Verda hem seguit de prop els
canvis que vol dur a terme l'actual ministre d'Educació, Cultura i Esport, José Ignacio
Wert, i creiem oportú expressar la nostra preocupació.
En primer lloc, Wert ha manifestat la voluntat de modificar l'assignatura d'Educació per a
la Ciutadania, traient-ne tots aquells continguts que no siguin estrictament relacionats amb
el coneixement de la Constitució i els seus valors, les institucions de qualsevol societat
democràtica i el coneixement de la UE. Així, se suprimeix, per exemple, tot l'apartat sobre
les relacions interpersonals i humanes, la defensa de la diversitat, de vida en comunitat, la
igualtat entre homes i dones, els drets humans, entre d'altres espais de foment de la
convivència.
Sense voler sacralitzar l'anterior model d'educació cívica que es va impulsar des del
Govern Zapatero, a Joves d'Esquerra Verda entenem que la seva modificació és una
concessió a la Conferència Episcopal, que fou qui va impulsar el boicot a l'assignatura
d'Educació per a la Ciutadania, i als sectors més conservadors del PP i de l'Estat. A més,
creiem que el conflicte social del qual parla Wert és inexistent, ja que el 2009 només hi
havia 114 objectors de consciència a tot Espanya, i el Tribunal Suprem va concloure que
no es podia objectar a aquesta assignatura, que era una matèria obligatòria.
Per altra banda, José Ignacio Wert ha presentat una altra proposta de modificació del
sistema educatiu espanyol molt més profunda: la supressió de l'últim any de l'ESO malgrat
el manteniment de l'educació obligatòria fins als 16 anys, cosa que implica allargar un any
del Batxillerat i avançar els cursos PCPI i els graus mitjans d'FP un any. Aquesta reforma
implicaria que els i les alumnes haurien de cursar un curs de Batxillerat o FP de manera
obligatòria encara que no tinguessin la voluntat d'acabar aquests estudis.
El canvi ultraconservador implica que deixi de coincidir el final d'una etapa educativa
amb el final de l'educació obligatòria, cosa que només fan alguns països europeus i que
no té cap sentit organitzatiu ni pedagògic. A més, l'alumnat haurà de decidir als 15 anys el
seu futur educatiu més immediat, i haurà d'escollir ja entre FP i Batxillerat, de manera que
se separarà abans l'alumnat entre aquestes dues opcions, amb el perill de segregació
social i manca d'igualtat d'oportunitats que això comporta. Amb aquest nou model hi ha

també el perill que la consideració social que es té de l'FP torni a ser negativa, donant un
pas enrere en la seva revalorització i tornant a la idea que “l'FP és per a alumnes dolents”.
Finalment, el fet que el batxillerat tingui un any d'educació obligatòria obre la porta a una
concertació dels tres anys de batxillerat de totes les escoles privades que ofereixen ESO
concertada i batxillerat privat. Aquest fet implicaria directament la inversió de menys
recursos a l'educació pública, ja que se suprimeix un curs (4t ESO) majoritàriament públic,
i la dotació de més finançament per al sector privat, atès que s'obre la porta al concert de
dos cursos més per a les escoles que ara ofereixen el batxillerat privat.

Per tot això, des de Joves d'Esquerra Verda exigim:
 Que el sistema educatiu sigui una garantia de justícia social i igualtat d'oportunitats
i que no perpetuï les desigualtats socials.
 Que l'Església Catòlica no determini les polítiques educatives.
 La no modificació de l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania.
 El manteniment dels quatre cursos de l'ESO, mantenint el final d'una etapa
educativa amb el final de l'educació obligatòria.
 La fi del finançament dels centres religiosos i tots aquells que discriminin per raó
de bla, bla, bla... amb diners públics.

