El sector d'Educació d'EUiA es pronuncia per "un
model d'escola pública, de qualitat, d’equitat, laica
i en català"
En la seva resolució defensa la immersió lingüística com element de cohesió
social
Dimarts, 20 de setembre de 2011

La societat catalana s'ha manifestat unànimement a favor de la immersió
lingüística al nostre sistema educatiu. El model d'escola catalana ha garantit
l'acollida, integració i convivència d'infants i joves de totes les procedències, ha
garantit un únic model i la cohesió social en un sol país. El ultimàtum donat pel
TSJC per a què el Govern de la Generalitat modifiqui el sistema educatiu en
català atempta contra la realitat i la normalitat quotidiana a Catalunya. Trencar
el nostre model d'escola en català, obre una escletxa que pot derivar en la
segregació per llengua, segregació per origen i aprofundir el trencament de la
cohesió social.
Es en aquest punt on Esquerra Unida i Alternativa també volem manifestar la
nostra preocupació. La cohesió social esta en perill si s'aplica la sentencia del
Suprem però també la cohesió social i la segregació en funció de la realitat
social, econòmica i cultural, degut a les retallades de la inversió en Educació
que el Govern de CiU està aplicant en aquest començament de curs 2011-2012.
La reducció de la 6a hora, el augment de l'alumnat amb la mateixa plantilla que
el curs anterior, la reducció d'hores de vetlladors i vetlladores, el augment d'una
hora lectiva per part del professorat, l’eliminació de programes pedagògics...
afecten directament a la qualitat del sistema educatiu públic i a les condicions
laborals dels i les professionals de l'Educació.
Ens cal una inversió al nivell de la UE-15 per a què l’escola pública sigui un
sistema equitatiu per a infants i joves. L'escola pública corregeix els factors de
desequilibri socials i amb una atenció adequada i de qualitat educa, acompanya
i orienta a les famílies per aconseguir una educació integral d'infants i joves.
A Esquerra Unida i alternativa ens mobilitzem per la defensa del model lingüístic
i també en contra de les retallades que volen precaritzar el model d'escola
pública catalana, augmentar els concerts privats i traspassar a les famílies
despeses educatives que són un deure d'inversió del Govern de la Generalitat.
Des d'EUiA rebutgem la reducció de la transferència que la Generalitat de
Catalunya tenia compromesa amb els Ajuntaments pel sosteniment de les
places públiques d'escola bressol. Aquesta reducció trenca amb el camí engegat

pel govern catalanista i d'esquerres de crear 42.000 places publiques d’educació
0-3 i de fer d'aquesta etapa 0-3 una etapa veritablement educativa, pública i de
qualitat. La reducció de l’aportació de la Generalitat obre la porta a la
privatització de l’educació 0-3 tal i com ha exposat en els darrers dies l’alcalde
de Barcelona, que no crearà més places publiques però sí que en concertarà de
noves amb escoles privades.
Des d’EUiA continuarem treballant amb els i les professionals del sector, amb
les famílies i amb les organitzacions socials i sindicals per preservar el model
públic i de qualitat de l'educació 0-3 impulsat pel govern d'esquerres, per
defensar la inversió pública en Educació fins a nivells de la UE i per garantir un
model d'escola pública, de qualitat, d’equitat, laica i en català

