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COMENTARI 1: 

1. Posa un títol a aquest article i justifica’l: 

“Com acabarà aquesta batalla?”. He proposat aquest títol perquè crec que és una bona 
manera d’incitar els lectors, ja que, a més de donar-nos cinc bones raons per recolzar la 
vaga, ens diu com podria acabar tot aquest desastre. 

2. Esquematitza’n les idees principals: 

1. Podem donar per segur l’empitjorament del nostre sistema escolar. 
2. Si el govern vol millores, no ho està fent de la manera adient. 
3. Han creat greus prejudicis en contra dels docents per afavorir la seva política. 
4. Quan hi ha diagnòstics i objectius malèfics, el daltabaix és inevitable. 
5. El professorat acabarà claudicant: empitjorament de la qualitat educativa. 
6. Mentre tot això succeeix, no es pensa en els problemes reals de l’educació. 
7. Tot i que la batalla acabi, cap dels veritables problemes del nostre sistema educatiu 
haurà estat solucionat. 

3. Què opina l’autor sobre les intencions del govern en matèria educativa? Quina 
és la teva opinió? Justifica-ho. 

L’autor diu que potser l’objectiu d’aquest govern no sigui la millora de l’escola, sinó 
utilitzar-nos a tots nosaltres per a finalitats partidistes: per aconseguir recolzament entre 
tots aquells que, com ells mateixos, volen acabar amb la llengua catalana. És per això 
que empren dos prejudicis amb els que defensen i justifiquen els seus actes. Per una 
banda, es justifiquen dient que el professorat vol acabar amb la llengua castellana i amb 
tota identitat espanyola. Per altra banda, justifiquen el fracàs escolar que hi ha a Balears 
dient que es deu a la immersió lingüística que s’ha realitzat.  

És per això, que l’autor creu que amb l’excusa de que volen que els infants aprenguin 
l’anglès, el castellà i el català, l’únic que realment pretenen aconseguir es deixar el 
català cada vegada més de costat. 

Personalment estic molt d’acord amb tot el que diu l’autor perquè crec que tot aquest 
grup de gent realment confon dues coses. En primer lloc, confonen el fet de que 
vulguem defensar la nostra llengua amb el voler acabar amb la llengua castellana. Això 
ells no ho comprenen perquè no entenen que si no fos per la gent que encara lluita per la 
supervivència de la llengua catalana, aquesta ja hauria set trepitjada per tots els que 
voldrien que s’impartissin les classes en castellà, que els diaris i la televisió fossin en 
castellà, que els actes es fessin en castellà,etc.  
En segon lloc, crec que el fracàs escolar no té res a veure amb la immersió lingüística. 



A més, m’agradaria afegir que no estic en contra del trilingüisme. M’encantaria que tots 
sabéssim parlar català, castellà i anglès perfectament. No obstant, penso que la manera 
correcta d’ aconseguir això no és a consta de voler acabar amb el català. Aquesta ha set 
la millor idea que se’ls hi ha ocorregut per poder deixar de banda la nostra llengua i 
cultura. 

4. Com preveu que serà el desenllaç de la vaga? Quines conseqüències pronostica? 
Hi estàs d’acord? Argumenta-ho.  

Jaume Sureda Negra pronostica el desenllaç de la vaga com un desastre: creu que “quan 
aquest merder hagi acabat” tot anirà pitjor. Les conseqüències que preveu són les d’un 
professorat enfadat, amb baixa autoestima i fins i tot humiliat, l’augment dels sectors 
radicals, aquells que no creuen en identitats compartides i potser els sindicats del 
professorat seran més extremistes. 

A més, tot això no haurà servit per a res perquè els veritables problemes que té 
l’educació (l’abandonament, professors en atur, retallades, etc) no hauran set resolts. 
Potser tot aquest esforç i temps emprat per pares i alumnes no haurà servit per a res.  

Hi estic d’acord però penso que hi pot haver diversos finals possibles: 
Per una banda, podria ser que la Conselleria i el seu dirigent, el sr. Bauzá, s’adonessin 
dels seus greus errors o, almenys, volguessin tindre la població contenta, i que retiressin 
el TIL i satisfessin algunes de les demandes per part del professorat i l’alumnat. 

Per altra banda, la segona opció, i per a mi la més probable, seria que el professorat no 
tingués més remei que claudicar, ja que no podran aguantar molt de temps perdent 
diners diàriament. Aleshores, l’única cosa que quedaria seria la d’un professorat 
ressentit i amb ganes de venjança al sentir-se humiliats i privats dels seus drets.  
A més, tindrien, i de fet tenen, el recolzament de molts pares que són capaços d’arribar 
molt lluny per l’educació dels seus fills.  
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