
A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

PROPOSICIÓ DE LLEI

TÍTOL: Ajornar la implementació de la LOMCE a ESO i Batxillerat fins el 
curs 2016-2017

El passat 3 de gener  del  2015 el  Ministeri  d'Educació publicà el  currículum 
bàsic de la LOMCE per a l'ESO i el Batxillerat, que s'haurà d'aplicar a partir del 
proper  curs  escolar,  2015-2016,  a  1r  i  3r  d'ESO  i  a  1r  de  Batxillerat.  El 
currículum aprovat, juntament amb el desplegament normatiu que hauran de fer 
a  partir  d'ara  les  comunitats  autònomes,  determinarà  l'organització  dels 
ensenyaments en els centres educatius, a més del disseny de les avaluacions 
previstes a la LOMCE.

L'aprovació dels esmentats currículums quan només falten sis  mesos per a 
l'acabament d'aquest curs escolar, sense consultar les comunitats autònomes, 
ignorant  les  opinions  de  la  majoria  d'experts  i  d'entitats  educatives  i  sense 
temps material per organitzar el proper curs, afectarà negativament l’estructura 
escolar (organització, escolarització, plantilles de professorat, horaris, etc.)  i a 
la meitat de la població escolar de l'Educació Secundària (1r i 3r d'ESO i 1r de 
Batxillerat).

Diverses entitats de la comunitat educativa de les Illes Balears, i en concret les 
Associacions  de  Directors  d'Educació  Secundària  de  les  Illes  Balears,  han 
valorat  que la publicació curricular es produeix molt  tard, i  han demanat un 
ajornament en la implantació de la LOMCE davant la impossibilitat d'organitzar 
adequadament el proper curs.

Davant aquesta situació, tant la comunitat educativa com el grup parlamentari 
MÉS consideren, i reclamen, que el més raonable és fer el que han acordat 
comunitats com Andalusia, Catalunya, Canàries o Astúries, que es paralitzar i 
ajornar el calendari d'implementació de la LOMCE.

Per tot l’esmentat, el grup MÉS proposa el següent acord:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a iniciar les 
gestions  necessàries  davant  el  Ministeri  d’Educació  per  a  ajornar  la 
implementació de la LOMCE a ESO i Batxillerat fins el curs 2016-2017. 

Palma, 9 de gener de 2015


