El passat 18 d’abril, TV3 va emetre en el TN migdia la següent notícia sobre l’inici del període
per a realitzar les proves de tercer de primària als alumnes de Catalunya.
La notícia emesa i el seu titular es poden veure en aquest vídeo
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies‐migdia/proves‐de‐diagnostic‐a‐tercer‐de‐
primaria‐desvinculades‐de‐la‐lomce/video/5595665/

Aquell mateix dia, el 18 d’abril, a les 12 hores, la Xarxa d’Escoles Insubmises i la Federació
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya vam convocar una roda de premsa on
els representants de la comunitat educativa (entre ells, els sindicats de professorat USTEC,
CCOO, UGT i CGT, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, l’associació de mestres Rosa
Sensat i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica), acompanyats per formacions
polítiques com Barcelona en Comú, la CUP i Catalunya sí que es Pot, van criticar en bloc les
proves de primària que estableix la LOMCE i van fer una crida a l’objecció de consciència de les
famílies perquè no portessin els alumnes als exàmens. Es va llegir un comunicat i es va fer la
nota de premsa “Crida en bloc de la comunitat educativa i partits polítics a fer objecció de
consciència a les proves de primària de la LOMQE”
En aquest context considerem que,
1) El titular de la notícia, Proves de diagnòstic a tercer de Primària desvinculades de la
LOMCE, ja és en si mateix tendenciós. Titulant d’aquesta manera, el ‘TN’ fa seva la tesi
del Departament d’Ensenyament i obvia que aquesta és la versió de la conselleria. Si
l’informatiu de la televisió pública catalana opta per portar el discurs oficial al títol de
la informació, com a mínim, aquest s’hauria d’atribuir. Departament d’Ensenyament:
“Les proves de diagnòstic a tercer de Primària estan desvinculades de la LOMCE”.
2) El títol, tanmateix,no només és parcial: no té base jurídica. Des del començament del
desplegament de la LOMCE el curs passat, les proves diagnòstiques que
tradicionalment s’havien fet a Catalunya a cinquè de primària es van passar a tercer,
d’acord amb el nou marc legal espanyol, el qual estableix que a tot l’estat es faran
aquests exàmens externs i que la competència d’organitzar‐los i avaluar els resultats
és de les comunitats autònomes (article 21.3 de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de

desembre, per la millora de la qualitat educativa).Si la informació hagués estat més
contrastada des d’un punt de vista jurídic, el secretari de Polítiques Educatives, Antoni
Llobet, hauria hagut d’explicar quina resposta espera de l’estat per desobeir una llei
orgànica.
3) La notícia només fa referència a les famílies objectores, tot obviant que els
representants de la comunitat educativa en bloc i un gruix dels partits polítics van
mostrar aquell dia l’oposició frontal a aquestes proves, van denunciar que el
Departament desplega silenciosament una llei que oficialment critica i van fer una
crida a l’objecció, una informació que els redactors coneixien. En la nota de premsa es
poden veure totes les entitats representades. Cap d’elles, ni sindicats de docents ni
associacions de pedagogs apareixen a la informació.
Per tant, considerem que TV3 no ha complert amb el que seria desitjable per una televisió
pública pel que fa a l’enfocament de les notícies (apartat 2.1.1.5.2 del llibre d’estil de la
CCMA), ja que, insistim, titula amb la tesi del Departament sense atribuir‐la, quan, per una
altra banda, no té base jurídica. Tanmateix també estimem que no s’ha contrastat de forma
adequada la informació i s’ha obviat el posicionament dels representants de la comunitat
educativa, fets que vulneren l’apartat 2.1.1.4.1 del llibre d’estil de la CCMA.
Per aquests motius, les persones sota signants interposem una queixa davant el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, per tal que analitzi el contingut de la informació i, en cas que
determini que no s’ajusta a la normativa, actuï en conseqüència.
(Signatures)

