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El Departament d'Educació ha anunciat que al final de l'ESO es farà una prova externa,
realitzada i corregida per professors externs al centre.

Es tracta d'una mesura molt encertada per tres motius:

1) Permetrà saber la preparació real dels alumnes i com varia al llarg dels anys. Això permetrà
saber quines mesures educatives han estat encertades i quines no.

2) Si els resultats arriben als centres abans de finalitzar el quart curs de l'ESO, aquests
disposaran d'una dada objectiva molt important en el moment de decidir quins alumnes han
assolit els nivells i quins no. Això és fonamental per poder assegurar que tots els alumnes que
després comencin l'FP o el batxillerat poden aprofitar aquests estudis. Sense aquestes proves
el batxillerat i la FP es podrien degradar en poc temps.

3) Haver de rendir comptes fora del centre és el gran estímul que necessiten els alumnes per
posar-se a estudiar més, perquè els seus professors els puguin ensenyar millor, perquè els
equips directius puguin organitzar els centres prioritzant els criteris d'eficàcia i d'atenció a
l'alumne, i perquè les famílies vegin necessari implicar-se més en l'educació i formació dels
seus fills.

Sense aquestes proves és impossible millorar el nostre sistema educatiu. Desitgem que es
facin bé i que, en els següents anys, incloguin totes les altres matèries de l'ESO. Amb aquest
control extern sí té sentit donar una major autonomia als centres, ja que aquesta és
imprescindible per aconseguir que el màxim nombre d'alumnes superin les proves. D'altra
banda, si hi ha un control extern de resultats, el risc d'arbitrarietats iamiguismes per part dels
equips directius en el procés de selecció del professorat i de determinació de la seva continuïtat
en el centre, és molt més petit.

1/1

