
Rebutgem els exàmens LOMCE a 3r de primària

Els  pròxims  19  i  20  comencen  les  avaluacions  individualitzades  de  3 r de  primària,  una
barbaritat antipedagògica que afectarà de ple els alumnes d'aquest curs i indirectament els
de tota l'escola. Vegem com són aquestes proves:

- No són adequades per l'edat dels infants. Dia 19 i dia 20 tendran lloc les proves escrites.
Aquestes constaran d'un examen d'una hora, un descans de mitja i un altre examen d'una
hora. L'endemà es repetirà el mateix i els dies següents els infants s'enfrontaran a exàmens
orals.  Totes  aquestes  proves  seran  passats  per  mestres  diferents  dels  habituals  i  a  les
preguntes se'ls pot demanar per coses que no s'han estudiat a classe. El resultat serà dies
d'estrès i preocupacions per uns infants que no ho mereixen.

- La correcció de les proves la faran mestres que no són els tutors o els altres mestres de
tercer. En la nota final d'aquest examen no es tendrà en compte la feina que fa l'infant durant
tot  l'any ni  els seus coneixements en altres assignatures que no siguin les llengües i les
matemàtiques.

-  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.

- Aquesta aturada del funcionament normal serà d'unes dues setmanes aproximadament. Hi
haurà canvis de mestres a diferents cursos per poder atendre les proves de tercer i això
impedirà el normal funcionament de les classes no només a 3r de primària. 

- Aquestes proves, que representen una altra tudada de doblers per part de la Conselleria
d'Educació, compten amb l'oposició dels docents i no se sap què vol fer la Conselleria amb
els seus resultats. Només veim que serveixen per comparar alumnes i centres entre ells.

Què poden fer les famílies:

Protegiu els vostres infants i el seu dret a una educació de qualitat d'aquestes pràctiques que
són una barbaritat estressant i antipedagògica.

1. Demanau informació prèvia a aquestes proves als equips directius de les nostres escoles
(finalitat, mesures que prendran amb els infants que suspenguin, justificació pedagògica de
les proves i de la metodologia...).

2. Informau les famílies que desconeixen aquesta informació i organitzau reunions conjuntes
amb mestres i famílies on es pugui informar de la realitat d'aquestes proves.

3. Entregau un justificant a l’escola desautoritzant-la a passar les proves als vostres infants.

4. Si voleu assegurar-vos que els vostres infants no seran examinats, no els dugueu a classe
el dia o el temps de les proves.

Recordau: aquests exàmens no afecten en absolut l'aprovat final dels alumnes, que sempre
el decidiran el tutor i els altres mestres del grup de 3r. Fins i tot, enguany les proves no són
obligatòries per llei i comunitats com Astúries no les passaran. A més, a Balears la llei obliga
les escoles a passar les proves, però no obliga l'alumnat a realitzar-les.



Cuidem aquest tresor que són els nostres infants!


