
Crònica d'un despropòsit
Dijous 24 d'abril. La Direcció General de

Batxillerat informa a la Permanent de la Junta
de Directors de Secundària que el proper curs
no s'obrirà la matrícula de primer curs del batxi-
llerat nocturn. Qui vulgui, ho haurà de fer a tra-
vés del IOC (a distància).

Divendres 25 d'abril. Cap al  migdia, els centres
que fan batxillerat nocturn reben una trucada tele-
fònica comunicant-los que el "l'operatiu" infor-
màtic no els permetrà matricular a primer curs de
batxillerat nocturn per al curs proper, perquè aque-
sta oferta se suprimeix. I bon cap de setmana.

Dilluns 28 dimarts 29 i dimecres 30 d'abril.
La notícia s'estén pels centres. Els sindicats de
professorat es reuneixen, i USTEC-STEs,
ASPEC i CGT decideixen iniciar els tràmits
legals per tal de convocar el professorat afectat
en una assemblea, i proposar la convocatòria
d'una vaga per al dia 14 de maig. CCOO i UGT
donen suport a  les reivindicacions però no con-
sideren oportú convocar una vaga.
El Sindicat d'Estudiants convoca una concentració
per al dimarts 6 de maig a la Plaça. de Sant Jaume
de Barcelona i a Tarragona, i una vaga per al 14 de
maig. La premsa se'n fa ressò, i el rebuig i la perplexitat social
són unànimes. Ningú no entén els motius de la supressió i, encara
més, que això ho pugui fer un govern d'esquerres.

1, 2, 3 i 4 de maig. Arriba el "pont". Útil per descansar i
reflexionar (¿?). El Departament d'Educació comença a dir
que no n'hi ha per tant, i que no es tancarà tot el nocturn.

Dilluns 5. CiU, IC i ERC manifesten el seu desacord amb la
supressió del nocturn.

Dimarts 6. Concentració de protesta de centenars de profes-
sors i alumnes a Barcelona i Tarragona.

Dimecres 7. Matí. Reunió del director general de Batxillerat
amb els sindicats del professorat en la qual tots els sindicats
(convocants o no de la vaga) demanen que aquest curs s'obri
la matrícula a tots els centres, i que al llarg del curs proper

s'estudiï com potenciar i redissenyar l'oferta del batxillerat
nocturn i del batxillerat a distància, amb la voluntat d'aug-
mentar una oferta que és una necessitat social.
El director general manifesta que encara no té una relació
definitiva de quins centres oferiran nocturn i quins no, i que
tindrà en compte la reunió. Les delegacions territorials
comencen a informar a les direccions dels centres afectats
quins podran matricular i quins no.
Tarda. El conseller informa al Parlament que s'ofertarà BTX
nocturn en 26 centres dels 46 que ho fan ara.

Dijous 8. Assemblea del professorat de nocturn, que es reafir-
ma en la convocatòria de vaga del 14 de maig, i en la concen-
tració a les 19 h. a la Plaça. de  Sant Jaume.

Dimecres 14. Vaga i Manifestació.

Dijous 15. Assemblea del professorat.
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L'ànsia de canvis de l'actual equip del Departament d'Educació ens
pot portar vés a saber on. Suprimir de forma sobtada, sense cap
informació ni consulta prèvia, l'oferta educativa del batxillerat

nocturn ha provocat un grau d'indignació i de perplexitat en la comuni-
tat educativa, i en la vida social i política, que s'afegeix a les generades
amb la proposta de la Llei d'Educació de Catalunya.

Suprimir, o reduir de manera substancial, l'oferta dels estudis de bat-
xillerat que utilitzen de manera preferent aquells sectors socials que -
per motius diversos- han tingut més dificultats per estudiar, és voler
estalviar a costa dels més febles.

No serveix l'excusa  que augmentarà l'oferta formativa a distància. Potser
és més barata, però no més eficaç, i no arriba al mateix tipus d'alumnat. Per
què fer incompatible una oferta i l'altra? No acabaran molts alumnes poten-
cials del nocturn anant a centres privats, que el continuaran fent i en podran
augmentar l'oferta? També aquí es vol afavorir  la privada?

El disbarat és tan monumental que no sabem de cap sector professio-
nal, social, polític, ajuntament, sindicat o mitjà de comunicació que
hagi donat el vistiplau a la mesura.

Tan sols el conseller i el seu equip consideren oportuna una mesura
com aquesta.

Diuen que rectificar és de savis. Els  prop de cinc mil alumnes
actuals, i els milers de potencials, del batxillerat nocturn, el professorat
afectat, la comunitat educativa i l'ètica social que ha d'inspirar a un
Govern d'esquerres ho exigeixen.

Cal mantenir l'oferta de batxillerat nocturn als 46 centres que avui l'imparteixen.
Impulsar l'oferta tant del batxillerat nocturn com del batxillerat a través del IOC, com a ofertes
complementàries i no pas incompatibles.
Crear una comissió que el curs proper estudiï com racionalitzar l'oferta del BTX presencial i virtual.

No a la supressió del batxillerat nocturn


