Comunicat de les entitats i associacions referents al món clàssic de la Comunitat
Valenciana amb el suport de la plataforma Escuela con Clásicos en relació al R.D.
217/2022, de 29 de març, i l’esborrany del Decret que estableix el currículum i
desenvolupa l'ordenació general d'educació secundària i batxillerat a la Comunitat
Valenciana.
Estimades companyes i companys,
Com sabeu la publicació fa uns dies del RD que desenvolupa la nova llei educativa i
les matèries i currículums de l'ESO i Batxillerat suposa un impacte negatiu en l'estudi de les
matèries més humanístiques i artístiques que formaven part dels estudis del nostre alumnat.
Entre les matèries més afectades en aquesta nova llei es troben la Cultura Clàssica
d’E.S.O, el Grec de Batxillerat i el Llatí d’ E.S.O. Era l'esperança del professorat de
Llengües Clàssiques que, com havia ocorregut amb l'anterior reforma educativa, la nostra
Conselleria d'Educació desenvolupara la part autonòmica de la normativa corregint algunes
de les mancances de la nova llei i respectant, almenys, la situació anterior de les
nostres matèries i el nostre professorat, ja de per si precària al no comptar amb matèries
obligatòries.
Però no és això el que reflecteix l'esborrany que s'ha filtrat. En aquest esborrany,
Cultura Clàssica passa de ser d'oferta obligada en 1r, 2n, i 3r d'ESO, amb possibilitat
d'oferta en 4t a només ser esmentada en 3r. De fet l'esborrany només incorpora el
currículum de Cultura Clàssica 3r d'ESO, mentre l'anterior desenvolupava els dels 4 cursos.
Només això suposarà, sobretot, una gran dificultat perquè l’alumnat amb perfil
humanístic puga cursar, almenys, un any d’aquesta matèria a més d’un tall mínim
d'entre 4 i 7 hores lectives per al nostre professorat.
Quant al Llatí de 4t, l'esborrany no esmenta l'agrupació per itineraris, tan útil per a
l'alumnat, sinó que estableix una llista d'assignatures d'entre les quals es triarà. D’aquesta
manera, dependrà de les directives que es formen grups d’una o d’altra matèria, el que
comportarà la pèrdua de l’itinerari Humanístic en molts centres de la Comunitat Valenciana,
eliminant un dels saber bàsics en la formació integral de l’alumnat.
A més, en l'assemblea de la SEEC (Societat Espanyola d'Estudis Clàssics) de la C.V
es va informar que s'havia sol·licitat a la Conselleria d'Educació la incorporació d'una
optativa de 4t d'ESO "Oratòria" també associada al professorat de clàssiques que en
l'esborrany no s'esmenta.
D'altra banda, encara que no s'ha desenvolupat la part de la normativa autonòmica
corresponent a Batxillerat, preveiem ja el seu resultat, en vista del RD. Així, demanem que
en el desenvolupament autonòmic s'incloguen el Llatí o el Grec com una de les matèries
obligatòries del Batxillerat General i que es blinden les humanitats pures (sempre les més
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afectades en totes les reformes) amb l'agrupació de Llatí i Grec com a matèries
obligatòries de la modalitat d'Humanitats i es protegisca així la formació humanística de
qualitat del nostre alumnat i, sobretot, la matèria de Grec, que corre perill de desaparèixer
totalment, quan és fonamental el seu coneixement lingüístic i cultural i està a la base de
totes les matèries, també de les científiques i artístiques.
Volem insistir que la pèrdua d'hores de Cultura Clàssica, Grec i Llatí en la nova llei
d'educació no sols va en detriment de la formació integral de l'alumnat sinó també de les
condicions laborals del professorat tant interí com definitiu de les especialitats de Llatí
(203) i sobre tot de Grec (202) de la Comunitat Valenciana, que corre perill de desaparèixer
gradualment.
Per tot això acudim a vosaltres, perquè ens representeu en la taula de negociació
del pròxim dia 27 d'abril i en totes les negociacions successives, per a demanar a
Conselleria que:
1. Es mantinga l'oferta obligada de Cultura Clàssica de 1r a 3r d'ESO i s'incorpore
a l'oferta de matèries de 4t amb desenvolupament de currículum.
2. Es contemplen itineraris en 4t, un d'ells siga l'humanístic i incorpore Llatí de
manera obligatòria.
3. Es respecte el nombre d'hores de les matèries de modalitat, mantenint-se les
4h setmanals, ja que són aquestes les que determinen les especialitats al fet
que s'encaminarà el nostre alumnat.
4. S'incorpore Grec associat a Llatí com a matèria de modalitat obligatòria per al
Batxillerat d'Humanitats.
5. S'incorporen Llatí o Grec com a matèries obligatòries en la modalitat de
Batxillerat General.
6. Es reintroduïsquen en l'optativitat de Batxillerat les matèries de Referents
Clàssics de l'Art i Fonaments Lèxics de la Ciència i la Tècnica, ja què no hi ha
una oferta real d’optativitat amb caràcter humanístic i tot l’alumnat està abocat
a agafar optatives d’àmbit científic o una segona llengua estrangera, que
segurament no ha cursat mai.

Gràcies per endavant pel vostre suport.
26 d’abril de 2022
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Entitats i Associacions signants:
-

Pétasos, Associació de Professorat de Secundària de Llatí i Grec de la Comunitat
Valenciana
Sociedad Española de Estudios Clásicos - Secció Castelló i València
Sociedad Española de Estudios Clásicos - Secció Alacant
Associació Prósopon Sagunt
Associació Ludere et discere
Collegium Latinitatis
Plataforma Escuela con Clásicos, formada por las principales asociaciones de
defensa del Griego, el Latín y la Cultura Clásica:
-

Sociedad Española de Estudios Clásicos
Asociación Cultura Clásica
Asociación Cultural Hispano-Helénica
Sociedad Española de Bizantinística
Asociación Hispánica de Estudios Neogriegos
Sociedad Ibérica de Filosofía Griega
Ganimedes. Asociación de investigadores noveles de Filología Clásica
Societat Catalana d’Estudis Clàssics
Asociación murciana de profesores de griego y latín
Céfiro. Asociación asturiana de profesores de Latín y Griego
APLEC. Asociación de Profesores de Lenguas Clásicas de Cataluña
Asociación Catalana de Neohelenistas
Asociación “Madrid, capital del Mito”

Per a més informació, adjuntem l'escrit enviat per la Societat Espanyola d'Estudis Clàssics i
la plataforma Escola amb Clàssics al Ministeri d'Educació el passat 7 d'abril.
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