MESURA

EXPLICACIÓ

RESULTAT

CONCLUSIÓ

ELIMINACIÓ
SELECTIVITAT

Única prova que homogeneïtza les
notes d’accés a la Universitat pública,
concertada i privada

Els de l’Escola Concertada poden tenir les
notes més altes “comprant-les” i els de la
pública no.

DESIGUALTAT D’OPORTUNITATS PER
RAONS ECONÒMIQUES

REVÀLIDES

Exàmens a final de cicle per
“comprovar” que els coneixements
s’hagin assolit.

Encara que aprovis tots els exàmens,
pràctiques, treballs, etc. si suspens la
revàlida has de repetir curs.

EVALUACIÓ CONTINUADA SENSE
SENTIT. ESTUDIAR PER LA PROVA
FINAL: TÈCNICA DE L’EMBUT

CREACIÓ D’INTINERARIS
PRECARIS

Quart d’ESO serà un curs introductori
a Batxillerat o la FP

Els estudiants amb capacitats faran
Batxillerat i els que no FP. Menysprea la
FP i condemna els estudiants.

LA FP SERÀ UNA EDUCACIÓ DE
SEGONA: “PER TONTETS”

ELIMINACIÓ D’EDUCACIÓ
PER LA CIUTADANIA

Eliminació de l’assignatura d’Educació
per la Ciutadania.

Des d’un principi al PP no li ha agradat
aquesta assignatura que promou una
educació en valors i no merament de
conceptes.

ELIMINACIÓ DEL PENSAMENT CRÍTIC
DELS ESTUDIANTS

RELIGIÓ OBLIGATÒRIA

Imposició de la Religió Catòlica al
currículum dels estudiants. En cas de
no voler fer-la cursar cal especificar-ho
a la matrícula.

S’elimina Educació per la Ciutadania i els
seus valors “neutres” i s’imposa la Religió
Catòlica amb els seus valors carques.

ADOCTRINAR ELS ESTUDIANTS AMB
ELS VALORS CATÒLICS

CATALÀ

Passarà a ser l’assignatura de menys
importància de tot el currículum.

Nosaltres defensem el model d’Immersió
Lingüística pels bons resultats demostrats
i com a eina de cohesió social.

LA SUPRESSIÓ DEL CATALÀ ÉS UN
ATEMPTAT CONTRA LA CULTURA
CATALANA

CONCERTS ECONÒMICS
DE 6 ANYS ALS CENTRES

Els concerts econòmics als Centres
Educatius eren, fins ara, d’un màxim
de 4 anys prorrogables. Ara seran d’un
mínim de 6 anys.

L’Escola concertada no només té més
ajudes que la pública sinó que cada cop
se li dona més privilegis.

L’EDUCACIÓ PÚBLICASERÀ DE
SEGONA I LA CONCERTADA (PAGADA
PER TOTS) ELITISTA

WWW.AJEC.CAT/LOMCE

