
El Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Pedreguer presentem pel seu debat i 
aprovació la següent 
 

MOCIÓ 
 
La Filosofia al País Valencià es troba en una situació límit. D’una banda, la LOMQE li va 
treure l’obligatorietat en 4t d’ESO i en 2on de Batxillerat al curs 2016/17; d’altra banda, el 
Govern Valencià, en els dos anys que porta governant no ha sigut capaç de continuar la 
línia d’actuació d’autonomies del voltant, Balears o Catalunya, i d’altres com la Comunitat de 
Madrid, Múrcia, Andalusia, Aragó, Astúries, Cantàbria, La Rioja, Navarra i Canàries. 
Aquestes, de diferent forma, han fet modificacions a la LOMQE, perquè el seu alumnat no 
patira en la seua formació la mancança dels estudis de Filosofia, en concret, Filosofia en 4t 
d’ESO i Història de la Filosofia en 2on de Batxillerat. 
El 15 de maig d’aquest any la Comissió de les Corts d’Educació va aprovar una resolució, 
per unanimitat, que instava al Govern Valencià a què reformara el Decret 87/2015 per a fer 
obligatòries la Filosofia a 4t d’ESO i la Història de la Filosofia a 2on de Batxillerat. 
El 16 de maig, el PP primer, mitjançant la seua portaveu d’Educació al Congrés dels 
Diputats espanyol, i després la resta de partits en la Sots-Comissió d’Educació van 
subratllar l’equivocació que havia fet el PP a la LOMQE de suprimir la Filosofia dels estudis 
de 4t d’ESO i 2on de Batxillerat. 
Al País Valencià anem pel segon curs, 2017/18, d’aplicació estricta de la LOMQE sense que 
el Govern Valencià faça res (només va treure  el Decret 136/2015 de 4 de setembre que 
modificava l’horari de la Religió de 1er de Batxillerat). I tot això malgrat la unanimitat 
sindical; malgrat les dues resolucions de les Juntes de Personal d’Alacant i València 
aprovades per tots els sindicats instant a l’obligatorietat de la Filosofia; malgrat el suport 
explícit de la FAMPA Gonçal Anaya; malgrat les declaracions de tots els partits que han 
votat a favor del retorn de la Filosofia a l’ensenyament. 
La Conselleria contesta que no es pot blindar la Filosofia, ja que alteraria la planificació dels 
centres educatius; a més a més, diu que està en preparació un Decret de Secundària pel 
curs 2018/19. Aquestes raons no són admissibles. En primer lloc, cada curs es fan 
modificacions a corre-cuita a les planificacions dels centres escolars i no passa res (un 
exemple és el curs que es va modificar l’horari de Religió). Fer un Decret que modificara 
l’article 36 del Decret 87/2015 no provocaria cap alteració a cap plantilla de cap centre 
d’ensenyament, ja que totes les matèries optatives que poden oferir els centres educatius, 
en 4t d’ESO i en 2on de Batxillerat, serien cobertes per l’alumnat. En segon lloc, la 
generació del curs 2016/17 no ha tingut la formació filosòfica que tothom és d’acord que és 
necessària, i no es deu permetre que hi haja una segona, la del curs 2017/18. 
 
Per tot el que s’ha dit anteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Pedreguer ACORDA: 
 

- Instar al Govern Valencià a fer la Filosofia de 4t d’ESO i la Història de la Filosofia de 
2on de Batxillerat estudis obligatoris de l’ensenyament valencià per formar una 
ciutadania reflexiva, democràtica i crítica pel curs 2017/18. 

 
 


