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Gabilondo suggereix que l’educació sigui obligatòria 
fins als 18 anys 

 
El ministre va posar ahir damunt la taula aquesta possibilitat. El PP ho considerà 
precipitat i els sindicats demanen concreció. D’altra banda, el debat sobre l’autoritat del 
docent continua obert 
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La posició ha tingut una bona acollida entre formacions i sindicats. Foto: Arxiu 
 
"Educació obligatòria fins als 18 anys, com a altres països". En aquest termes plantejava 
el ministre del ram, Ángel Gabilondo, la "suggerència" del Govern per establir noves 
pautes educatives que amplien el nombre d'anys que els joves hauran d'estar sota la 
tutela de l'Estat espanyol d'una manera obligatòria. El responsable socialista va 
assenyalar que aquesta proposta no surt "de sobte". Gabilondo recordà en aquest sentit 
que països com Portugal ja tenen aquesta mesura. Segons explicà, el sistema actual és 
"massa rígid"i, per tant, perquè la reforma sigui possible "ha de ser més flexible i tenir 
diferents possibilitats dins les maneres de fer Batxillerat". 
Aquesta va ser la resposta del titular d'Educació a la proposta del Partit Popular 
d'instaurar un Batxillerat de tres anys. Gabilondo va afegir que "no hi ha hagut entesa" 
perquè  el professor sigui qualificat d'autoritat, però "no en l'assumpte, sinó en l'ocasió" 
per fer-ho. 
 
El titular d'Educació va assenyalar que, segons la seva opinió, "el tema no és l'autoritat 
del professor, sinó que ha d'estar inclòs dins una política més integral". "Tenen raó els 
qui pensen que al cor mateix de la democràcia hi ha un debat també sobre l'autoritat. Jo 
crec que és necessària socialment, igual que les famílies", defensà Gabilondo, qui va 
deixar clar que no significarà que "s'enyori l'autoritarisme anterior". La secretària 
d'Estat d'Educació, Eva Almunia, fou més clara i es declarà més partidària de parlar de 
respecte i reconeixement a la figura del professor que no de legislar, ja que aquest fet 
plantejarà molts dubtes, en especial sobre la situació a l'escola privada i concertada. 
Amb referència al pacte d'educació, Gabilondo volgué assegurar que confia 
"absolutament" en la disposició d'una formació com el Partit Popular, "amb vocació, 
voluntat i expectatives de governar, que representa una voluntat de deu milions de 
ciutadans". El ministre resumí la seva idea dient que, per ara, "respecta i creu allò que 
han dit". 
 
Reaccions positives 
 
Però tornant a la "suggerència" del ministre, no va ser debades, i foren moltes les veus 
que es referiren a aquesta possibilitat, la major part, a favor. El PP es mostrà disposat 
que es parli "tot el que es vulgui" de l'ampliació de l'educació obligatòria fins als 18 
anys, però no considera aquest assumpte urgent ni prioritari. 
"Ja té prou problemes oberts el sistema educatiu perquè el ministre hi obri altres fronts", 
va declarar el portaveu d'Educació del PP en el Congrés, Juan Antonio Gómez Trinidad. 
Els sindicats d'ensenyament valoraren ahir la proposta i exigiren al ministre que 
"aclareixi i concreti" aquesta possibilitat. Per part seva, la Federació de treballadors de 



l'ensenyança del sindicat UGT (FETE-UGT) va celebrar el "tarannà, la flexibilitat i el 
sentit comú" de la posició del ministre d'Educació, que segons ells, obre les portes a una 
reestructuració del Batxillerat. 
 


