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INSTRUCCIONS 

Instruccions per a l’objecció de consciència 
a les proves de tercer i sisè de primària de 
la LOMCE 

Tens fills a l’escola pública o concertada? Van a tercer o sisè de primària? Ja saps que 
a l’abril i al maig s’enfrontaran als exàmens Wert, les proves externes introduïdes per 
la LOMCE? Aquest document és una guia pràctica per fer objecció de consciència a la 
LOMCE evitant que facin les proves externes de tercer ni de sisè de primària, que 
estan  programades per l’abril i el maig de 2016. Si vols informar-te millor sobre les 
raons de l’objecció de consciència a la LOMCE consulta el nostre argumentari a 
noalalomce.net. 

Abans de les proves: informeu-vos i reuniu-vos per decidir si feu l’acció 
reivindicativa contra  la LOMCE 

1. Convoqueu una reunió per a les famílies afectades: organitzeu una reunió amb 
els pares i mares de les classes de tercer i/o sisè de la vostra escola. La reunió poden 
organitzar-la les pròpies famílies o bé l’AFA o AMPA de l’escola. 

2. Prepareu bé la reunió: abans de la reunió informeu-vos i contrasteu dades. En el 
web noalalomce.net trobareu informació diversa: des de l’argumentari on expliquem 
les raons per les quals promovem l’objecció de consciència a les proves fins a tríptics 
per repartir als assistents, una presentació en PPT que us pot servir de guió de la 
reunió, vídeos, etc. Demaneu assessorament si creieu que és necessari. 

3. Reuniu-vos i delibereu: a la reunió exposeu a les famílies els motius pels quals es 
promou l’objecció, podeu utilitzar els materials disponibles esmentats. A les xerrades 
sorgeixen molts dubtes i debats recurrents. Potser les tres idees més importants que 
cal remarcar respecte a les proves són:  

- Que les proves externes no són una peça més de l’engranatge de la LOMCE 
sinó l’instrument fonamental per a mercantilitzar i controlar l’educació; sense 
les proves externes, la LOMCE es queda sense infraestructura de control.  
- Que és possible saber el nivell acadèmic dels nostres fills a través d’altres 
avaluacions que no siguin les proves externes de tercer i sisè. Fins i tot podeu 
demanar a la vostra escola que faci unes proves internes similars com a 
simulacre. Simplement és primordial no fer les proves LOMCE per no legitimar la 
llei del PP ni col·laborar en el seu desplegament. 
- Que Catalunya no se salva del desplegament de la LOMCE. És una llei 
orgànica  d’obligat compliment i, encara que el Departament d’Ensenyament negui 
estar aplicant-la, el cert és que l’està desenvolupant de manera exemplar. Les 
proves de 3er i 6è no són LEC, són LOMCE. 

L’objectiu final de la reunió ha de ser obrir el debat. Les famílies, un cop informades i 
de forma individual, decidiran amb naturalitat si finalment exerceixen o no el seu dret 
d’objecció de consciència a les proves. 
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4. No patiu per les conseqüències de l’objecció de consciència: en el moment de 
prendre la decisió és molt important tenir en compte que, fent l’acció d’aquesta 
manera, si són les famílies les que prenen la iniciativa d’evitar que els seus fills i filles 
assisteixin a classe en el moment de fer les proves, no hi ha conseqüències jurídiques 
ni administratives per a les famílies, ni per a les criatures, ni per als mestres, ni per a 
les direccions. Són avaluacions que no atorguen cap títol ni són determinants per 
poder continuar els estudis: no fer les proves no implica cap conseqüència 
acadèmica per als nostres fills i filles. El curs passat 1035 famílies de tot Catalunya 
van exercir amb èxit el seu dret a l’objecció de consciència a la LOMCE i ho van fer 
abstenint-se de portar les criatures a l’escola el dia o dies de les proves de tercer de 
primària. 

Abans de les proves: organitzeu l’acció reivindicativa i objectora 

5. Esbrineu el calendari i programació de les proves: les proves de tercer de 
primària poden realitzar-se entre els dies 18 i 29 d’abril; les de sisè estan programades 
per als dies 4 i 5 de maig. En el cas de les proves de tercer de primària, demaneu a la 
vostra escola els dies en què les programaran: és important per poder organitzar 
l’acció d’objecció. El curs passat, la majoria d’escoles van fer les proves en 1, 2 ó 3 
dies. Normalment es programen als matins de manera que podeu portar els vostres 
fills a escola a partir de les 12:30h si utilitzeu habitualment els serveis de menjador i 
monitoratge. És essencial saber les dates en què es faran les proves per poder 
organitzar l’acció. 

6. Prepareu l’acció reivindicativa: l’acció reivindicativa consisteix en no dur els 
vostres fills a l’escola durant les hores en què es facin les proves externes. Si a la 
vostra classe, un grup de famílies vol sumar-se a la objecció us recomanen que us 
autoorganitzeu per fer-vos càrrec dels nens i nenes que no vagin a l’escola. Sabem 
que és molt complicat conciliar la vida familiar i professional, per aquesta raó us 
recomanem que un grup de pares i mares (entre tres i quatre) es facin càrrec (de 9 h a 
12:30 h) de tota una classe i organitzin alguna activitat paral·lela. Podeu programar 
tallers, accions reivindicatives, avaluacions alternatives, sortides culturals… Fins 
i tot podeu fer algun acte reivindicatiu de les matèries que la LOMCE menysté, com la 
música o la plàstica. L’any passat un munt de famílies de diferents escoles van fer 
accions divertidíssimes!  

NOTA: sovint ens pregunten si és possible fer l’objecció de consciència simplement 
deixant una nota a les direccions o al departament dient que us oposeu a les proves i 
que no voleu que el vostre fill o filla en prengui part. Els nostres serveis jurídics ens 
han informat que un cop els alumnes estan dins el centre educatiu és l’administració 
educativa qui pren les decisions sobre el que cal fer o no. De la mateixa manera que 
és necessari un document mèdic que acrediti que un alumne no pot fer esport, un 
document de la família és insuficient perquè un alumne no faci les proves externes. 
Així doncs, l’única solució possible per fer objecció de consciència és no dur els nens a 
l’escola. 

7. Comuniqueu la vostra decisió a la direcció de l’escola: en cas que hi hagi una 
majoria d’alumnes que participaran en l’objecció, us recomanem que ho comuniqueu a 
l’equip directiu, sempre i quan  considereu que aquesta opció no us perjudicarà. De fet, 
sempre i quan la majoria de les famílies optin per no fer les proves, podeu intentar 
pactar amb la direcció el nombre de dies en què es realitzarà la prova de tercer, 
intentant que aquests siguin els mínims. Això facilitarà l’organització de les famílies 
objectores. 
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Durant el període de proves: comuniqueu la vostra acció i gaudiu de la jornada 
reivindicativa! 

8. Comuniqueu la vostra decisió a la Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI): 
comuniqueu a la XEI els dies en què exerciu l’objecció i el nombre de famílies que hi 
han participat. Ho podeu fer adreçant un correu electrònic a 
xarxaescolesinsubmises@gmail.com. Nosaltres comptabilitzarem el nombre de 
famílies objectores i anirem actualitzant les dades al web noalalomce.net. Així serà 
possible veure com avança l’acció a nivell global. 

9. Si rebeu pressions de les direccions i/o de les administracions mantingueu-
vos ferms:  l’any passat vam tenir alguns episodis de pressions de les direccions a les 
famílies i pressions de la inspecció a les direccions dels centres per tal que fessin les 
proves. En aquest sentit és important que recordeu el següent: 

-Són les famílies les que fan l’objecció de consciència i no els docents. No 
demanem als docents que facin l’objecció: com a funcionaris, l’objecció a un 
mandat administratiu podria tenir conseqüències. Ells van a classe i intenten fer 
les proves però es troben que tots o molts alumnes no hi han assistit. Aquest és 
l’escenari i els actors.  
- L’objecció de consciència a la LOMCE a través de les proves externes no és un 
acte d’irresponsabilitat de les famílies sinó una acció política. Els nostres fills 
no estan fent absentisme escolar sinó un acte de protesta ciutadana fruit d’una 
decisió plenament conscient i carregada de responsabilitat política.   
- Finalment, si la vostra escola rep pressions de la inspecció o les famílies en 
reben de la direcció de l’escola, des de la XEI us podem ajudar. Poseu-vos en 
contacte amb nosaltres a través de xarxaescolesinsubmises@gmail.com. 
Podem publicitar aquestes usos com ja vam fer l’any passat ocasionalment. En 
dotar de transparència el procés d’objecció vam aconseguir que la majoria de 
centres amb famílies objectores respectessin la legimitat de l’objecció. 

10. Gaudiu d’una acció reivindicativa i d’objecció responsable i festiva:  el dia o 
dies de l’objecció de consciència no porteu els vostres fills i filles a l’escola i gaudiu de 
la jornada reivindicativa! 

11. Divulgueu la vostra acció entre els amics i a les xarxes socials: l’objectiu de 
no fer les proves és donar visibilitat a l’oposició que la comunitat educativa planta a la 
llei Wert i aturar-ne el desplegament a través de les proves externes, que són un 
instrument pervers que actua contra el model educatiu que compartim. Per aquest 
motiu us demanarem que ens envieu material gràfic i fotografies, que sigueu 
actius al Whatsapp, a les xarxes socials i que compartiu els hashtags que 
llançarem en la campanya. Aquesta acció no afecta només a les famílies afectades 
per les proves, ens afecta a tots i a totes. És molt important que el debat s’estengui a 
tota la comunitat,  que se’n parli! 

12. Seguiu a la XEI i els mitjans de comunicació: al llarg de la campanya, des de la 
XEI anirem informant els mitjans, emetrem notes de premsa, farem soroll a les xarxes 
socials, anirem anunciant hashtags, etc. En definitiva, farem accions per obrir un 
espai necessari en l’opinió pública i posar l’educació dins l’agenda mediàtica i 
política. 

 


