
MESTRES, ATUREM LA LOMCE
DIGUEM NO A LES AVALUACIONS INDIVIDUALIZADES LOMCE A 3r DE

PRIMÀRIA

Companys/-es docents,
Una  vegada  més,  tornam a  topar  amb la  desconfiança  i  el  menyspreu  del  Govern  cap  a  la
professionalitat  i  el  treball  dels  docents  i  dels  mateixos  centres  educatius.  Els  dies  19  i  20

comencen les avaluacions individualitzades de 3r de primària, la prèvia a les famoses revàlides de
la llei Wert!!! Una imposició més que forma part d’una llei que ja neix amb la disconformitat de la
major  part  de  la  comunitat  educativa.  Una  barbaritat  antipedagògica  que  afectarà  de  ple  als
alumnes d'aquest curs i indirectament als de tota l'escola així com al seu funcionament habitual.
Així les coses, aquestes proves:

• No tenen valor acadèmic.  La mateixa Conselleria d’Educació ho diu així  en una carta
dirigida als pares d’alumnes d’aquest nivell educatiu. Els resultats ni tan sols constaran en
l’expedient acadèmic de l’alumne.

• No tenen en compte el punt de partida de l’alumnat ni els seus progressos  al llarg
del curs.

• No formen part d’una avaluació continua, formativa i global. La Conselleria d’Educació
no ha reparat en aquesta contradicció. L’Ordre de 6 de març de 2015, sobre l’avaluació
d’aprenentatge  dels  alumnes  d’Educació  Primària  de  les  Illes  Balears,  article  2,  diu:
“L’avaluació  del  procés  d’aprenentatge  dels  alumnes  de  l’educació  primària  ha  de  ser
continua i global, i ha de  tenir en compte el progrés dels alumnes en el conjunt de les
àrees del currículum…” També ens diu que l’avaluació ha de tenir  caràcter formatiu. Les
avaluacions individualitzades proposades per  la Conselleria, fixades a la Resolució de 19
de marc de 2015 que estableix l’avaluació individualitzada a tercer curs d’educació primària
pel present curs, són tests i exàmens que res tenen a veure amb els criteris esmentats
amb anterioritat.

• No avaluen les competències de l’alumnat.  Es realitzaran proves orals  i  escrites de
llengües (català, castellà i anglès) i matemàtiques sobre continguts. En cap cas es té en
compte el pensament propi, la iniciativa personal, la creativitat o el treball en equip. Amb la
implementació de les proves, a 3r, s’acabarà fent feina prioritzant la preparació d’aquestes
proves, situació que ja es va viure a molts de centres amb les proves IAQSE.

• No tenen una eficàcia comprovada. El National Research Council (EUA) va determinar el
2011 que els sistemes de rendició de comptes són ineficaços.

• No són apropiades per als alumnes d’aquesta edat.  Per   la  seva durada,  pel  tipus
d'examen  i  pel  procediment.  Per  això  sotmetran  els  nostres  alumnes  a  un  estrès
innecessari que qualsevol professional ha de rebutjar.

• No incorporen mesures per compensar els mals resultats. Tot i que la Llei proposa que



els centres adoptin mesures pels infants que no passin aquesta petita selectivitat de tercer,
la realitat és, que a les nostres escoles no s'ha preparat res al respecte i hi ha una carència
de professorat,  de possibilitats de suport educatiu i  un nombre d'alumnes per aula que
impedeix qualsevol mesura de millora. La Conselleria tampoc es compromet a res i passa
tota la responsabilitat als centres.

• No encaixa als  centres que  desenvolupen  models  innovadors  i  alumnes  amb
dificultats. Fomenta un model educatiu competitiu. Estan encaminades a etiquetar, marcar
i classificar el nostre alumnat amb la simple nota numèrica de l’examen d’un dia.

• No ajuda  a la cooperació entre les escoles. Fomenta la rivalitat i els rànquings. Utilitzar
les  proves  de  tercer  com  a  incentiu  perquè  les  escoles  obtinguin  millors  resultats  és
acceptar el rerefons ideològic d’una educació basada en la  memorització, el premi i  la
competència.

Entenem que no podem posar en pràctica aquestes proves sense obrir abans un debat
social  i  que  només  des  de  la  desobediència  civil  podem  forçar-lo.  Amb  la  intenció
d’aconseguir complicitats i aturar el desenvolupament d’una llei que ataca directament els
pilars de l’equitat…

FEM BOICOT A LES PROVES DE 3R DE PRIMÀRIA!
PER DIGNITAT I PER PROFESSIONALITAT!

Què podem fer els i les mestres:

1. Estar informats i informar a la resta de companys i a les famílies. L'Assemblea de Docents està
enviant informació a tots els centres.
2. Organitzar reunions informatives a les nostres escoles, barris, pobles o comarques.
3. Animar a les famílies a participar activament en el boicot.
4. Participar activament en el boicot amb la campanya informativa i per altres mitjans a l'abast (la
imaginació contra el poder).
5. Sol·licitar la convocatòria de claustres on s'expliqui tot allò que té a veure amb aquestes proves
i amb les mesures de millora que se suposa que duen lligades.
6. Fer vaga el 19 de maig. Aturar o impedir el normal funcionament de les escoles és la millor
manera de boicotejar el començament de les proves.


