PER A UNA EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT
Com a part de la comunitat educativa que som, doncs participem dels diferents Consells
Escolars dels nostres muncipis del Maresem, cal defensar l’escola pública i de qualitat que,
degut a les retallades i als canvis de les successives lleis d’Educació, està en perill.
Els socialistes hem de ser part activa de la comunitat educativa i per tant també ens hem de
mobilitzar per exigir el dret de l’educació de les nostres filles i fills i que aquest dret sigui
públic i de qualitat. També hem de tenir accés a la informació i al debat sobre les
repercussions que té i tindran les retallades de la Generalitat en educació tant a nivell
general com a nivell de les nostres escoles. El futur de l’educació està en joc i nosaltres
hem de demanar el nostre espai de veu i de decisió. Si no ens movem... a qui deixarem la
decisió del model d’escola que volem?
Des de fa uns anys estem patint les conseqüències de les retallades en l’àmbit d’educació per
partida doble, des del Ministeri d’Educació i la Conselleria d’Ensenyament, i en cap cas
podem estar d’acord amb aquestes i tot el que suposa. Després de reduir molt el pressupost
en educació, augmentar la ràtio que suposarà una massificació de les aules, treure mestres,
reducció de la sisena hora, retallades de vetlladors, menys inversió en renovació de material i
manteniment dels centres,...ara toca tancar línies de P3. Mesures, totes elles, que no tenen
cap “valor pedagògic” i només tenen en compte criteris econòmics.
Davant la mesura del Departament d’Ensenyament de suprimir linies pels propers cursos
segons el nombre d’inscripcions, volem manifestar el nostre rebuig a aquesta mesura i el
suport al centre educatiu afectat, així com també alertar sobre els impactes que pot tenir
pels altres centres que, de retruc, veuran augmentada la seva ràtio a P3.
Aquesta mesura ha estat presa en base a dades demogràfiques que posen de manifest
una baixada de la natalitat fruit d’ un descens de naixements. Sabem també però, que
només es tracta d’ una davallada puntual i no estructural que pot comportar que en anys
futurs, si no es trona a obrir la línia de P3 ara mateix suprimida, ens puguem trobar amb
aules massificades, de més de 25 alumnes, cosa que superarà el màxim permès pel mateix
Departament d’Ensenyament.
De la mateixa manera que ha succeït molts dels nostres municipis, aquesta decisió s’ha pres
unilateralment des del Departament d’Ensenyament sense informació i negociació prèvia
i conjunta amb les escoles. Es fa sense conèixer els resultats de les preinscripcions i les
matriculacions, amb la qual cosa en aquest cas, ni es té en compte la demanda ni es permet
el dret dels pares i mares a escollir centre. Pensem que primer caldria esperar els resultats
de la matriculació i en darrera instància, si es constata la davallada de matriculació,
procedir a reduir ràtios i no a suprimir aules de P3.
Les actuals lleis d’educació, la LEC (Llei Educativa de Catalunya), la LOMCE (coneguda com
Llei Wert), les retallades, el tancament de línies a centres públics i la privatització de les
escoles bressol, estan convertint la trajectòria educativa dels nostres fills i filles en una cursa
d’obstacles, cada cop més elitista i mercantilitzada. Per aturar tot això ens volem activar
per demanar una llei que defensi una educació pública, de qualitat, catalana, laica,
equitativa, integradora, inclusiva, gratuïta, democràtica i coeducativa.

