Ampli boicot de les famílies de Molins a les proves de
3er de primària en rebuig a la LOMCE
Aquest dimecres 27 d’abril ha estat la jornada central de l’objecció de consciència a les proves de
tercer de primària que, en aplicació de la LOMCE, el Departament d’Ensenyament havia programat al
llarg del més d’abril. Més de 65 famílies de Molins no han portat els seus fills i filles a l’escola per evitar
que fessin les proves.
L’acció s’emmarca en la crida que des de la Xarxa d’Escoles Insubmises, la Federació d’Associacions de
Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya i altres entitats es va fer a les famílies per fer objecció de
consciència a les proves de tercer de primària en senyal de rebuig a la LOMCE i per exigir-ne la seva
derogació.
El boicot a les proves ha estat molt ampli a l’escola Castell Ciuró on 25 famílies s’han sumat a l’objecció
de consciència amb un seguiment a la crida superior al 50 %. Un nombrós grup de nens i nens
juntament amb mares i pares han estat jugant al parc de la Pau fen visible el rebuig de les famílies a la
regressiva llei Wert i a les proves que permeten el seu desplegament.

Nens i nenes al Parc de la Pau durant l’objecció de consciència duta a terme per les famílies en rebuig a la
LOMCE.

Les famílies de l’escola La Sínia han secundat massivament la crida a l’objecció de consciència i han
recolzat molt majoritàriament l’acció de rebuig a la LOMCE. Més d’un 80 % dels nens i nenes de tercer
no estaven aquest dimecres a les aules durant les proves LOMCE de tercer.
Un grup de més de trenta nens i nenes juntament amb una quinzena de mares i pares han estat jugant
al parc més proper a l’escola (c. de l’Arada amb c. dels Parcers). L’acció de protesta s’ha fet de 9 a 10 h
del matí que era quan estaven programades les proves.
També hi ha hagut famílies que a l’escola l’Alzina han fet objecció de consciència a les proves LOMCE.
Per altra banda, tractant-se d’una acció individual de les famílies i havent-se programat les proves a
cada centre en dies diferents, és possible que hi hagi hagut famílies objectores en altres escoles de
Molins de Rei i que encara no en tinguem coneixement.

Nens i nenes al Parc que hi ha a c. de l’Arada amb c. dels Parcers preparant-se per anar a l’escola La Sínia
després de l’acció de boicot a les proves LOMCE de 3er de primària.

A més dels boicots parcials a les proves, segons les dades que disposem, un mínim de 6 famílies de
Molins han estès el boicot i han fet o estan fent objecció de consciència diferents dies dels que es fa la
prova. Cal tenir present que l’objecció de consciència a les proves de primària és una acció molt
complexa. Les famílies han hagut d’organitzar-se per no dur els seus fills a l’escola diversos dies. Al
darrera de cada família objectora hi ha hagut una tasca de conscienciació, organització logística i acció
reivindicativa que cal valorar en tota la seva magnitud.
Novament ha quedat clar que la comunitat educativa de Molins de Rei exigeix la immediata derogació
de la LOMCE. Les famílies de tercer amb el suport de les seves AMPA han mostrat el seu ferm rebuig a
la llei d’educació de l’exministre Wert: la LOMCE.

Els infants, pares i mares que han tingut la sort de poder participar de l’acció de rebuig han viscut una
experiència d’apoderament col·lectiu. I com Assemblea Groga sortim més cohesionats, més forts i amb
més energia per seguir treballant en la defensa de l’escola pública i de qualitat. El nostre compromís
és amb els nostres fills i filles i amb la justícia social.
Aquest és el segon any d’aplicació de la LOMCE i, per això, per segona vegada s’ha fet als infants de
tercer unes proves externes estandarditzades, que el Departament d’Educació ha redactat per a tots
els alumnes de tercer de Catalunya. I és el segon any que a Molins de Rei s’han organitzat accions de
boicot i aquest any més famílies han fet objecció de consciència i la protesta s’ha extès a la vila.
Ens oposem a aquestes proves i proposem una avaluació que sigui capaç de fer un diagnòstic integral
de cada nen i nena. Que respecti la diversitat de les persones, de centres, de projectes escolars, de
condicions socioeconòmiques i de territori.
Les famílies han entès que acceptar les proves de tercer de primària era acceptar el desplegament de
la LOMCE i s’hi han oposat. Encara queda molt. Caldrà organització, mobilització i lluita però des de
l’Assemblea Groga de Molins estem segurs que sostenint accions com les d’aquest dimecres 27 d’abril
s’aconseguirà derogar aquesta llei injusta.
L’acció de boicot parcial que s’ha protagonitzat s’emmarca en tot un seguit de mobilitzacions i boicots
que arreu del territori s’han articulat per evitar l’aplicació de la LOMCE i aconseguir que aquesta llei
sigui derogada al més aviat possible.
La LOMCE ja és aquí i el Departament d’Ensenyament -tot i el seu doble discurs- l’està aplicant. Si
volem una escola pública catalana, crítica, inclusiva i de qualitat, haurem de moure’ns per
enderrocar-la. Junts, ho podem tot! El moment és ara!
Gràcies a totes les famílies de tercer! Gràcies a les famílies d’altres cursos que amb la seva
participació també ho han fet possible!

Molins de Rei, 28 d’abril de 2016
Assemblea Groga de Molins

L'Assemblea Groga és un marc unitari de treball i lluita en favor de l'escola pública, crítica, catalana,
laica, inclusiva i de qualitat que, a Molins de Rei, agrupa alguns alumnes, mestres i totes les AMPA de
les escoles públiques del municipi.

