
Comentari de text 1 (23 de setembre del 2013)

 1. 'Reformes educatives en una democràcia sense ciutadans?' El títol exposa la situació que 
es viu en educació a les illes i a la mateixa vegada ens diu el desacord mostrat entre aquells 
que ens representen (polítics) i els que no són representats (majoria ciutadana)

 2. El text ens exposa que el sistema educatiu proposat no té futur perquè: 
-no s'arreglarà res.
-no està ben organitzat l'ús del trilingüisme.
-es tracta d'una imposició partidista.
-si existeixen diagnòstics errats o objectius malèfics el daltabaix està assegurat.
-la greu pèrdua de motivació del professorat la patirà l'alumnat.
-és un dels problemes apareguts i el govern es desentén perquè no vol una educació pública 
que no aporta beneficis a l'estat.
-cap dels problemes existents (nombroses retallades a l'escola pública, les desigualtats, els 
professors a l'atur, l'abandonament escolar...) haurà estat resolt.

 3. Primer parla sobre el poc enteniment que és necessari per veure que el que proposen no 
és millorar l'educació sinó establir els seus principis tot i que això suposi un desastre en 
l'ensenyament d'alumnes. Comenta que no s'han fet estudis ni anàlisis per a que aquesta 
proposta tingui unes garanties mínimes d'èxit, simplement s'ha establit. Seguidament, els 
docents poden sortir perjudicats en aspectes psicològics, ja que una vaga com aquesta, en 
cas que no sigui escoltada, pot fer que els ànims dels professors baixin, empitjorant la 
qualitat d'ensenyament. Per acabar, ens expressa que 'el simple fet d'estar tots entretinguts 
en aquest combat, és un èxit de qui se'n fot, del sistema públic d'educació', és a dir, que des 
del Govern no es preocupen en resoldre la situació ja que així es despisten els veritables 
problemes.
La meva opinió no dista massa de la de l'autor. En l'únic punt on diré alguna cosa és a l'últim, 
ja que no pens que els veritables problemes s'amaguin amb la vaga, més aviat tot el contrari, 
crec que aquesta vaga és la major unió de tots els problemes que s'anaven arrossegant, 
exposant-los l'un darrere l'altra a cada pancarta, camisa, cartell, missatge...

 4. En Jaume Sureda ens diu que tot haurà estat temps perdut. Opina que després de la lluita 
creada, els alumnes sols tindran professors enfadats i desmotivats a les classes, que 
augmentaran els sectors extremistes fins i tot per part de la representació sindical del 
professorat i no s'haurà solucionat cap dels problemes fonamentals que existien.
El que pronostica és una possibilitat, però no vull pensar així, ja que si pensàssim així, quin 
seria l'objectiu d'aquesta organització? No s'hauria fet la vaga. Ens han ensenyat a defendre 
els nostres interessos, aquí l'educació digna i de qualitat, i això és una lliçó. En el cas que 
ens proposa, el fet de no solucionar res, seria una raó més per a lluitar en contra del govern, 
ja que l'astúcia, el respecte i l'amor mostrat pels professors de cara a la seva feina no té preu, 
cosa que no es pot dir dels de l'altre bàndol.
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