A LES MARES I PARES DE L'ESCOLA PÚBLICA

PER UNA ENSENYAMENT PÚBLIC, VALENCIÀ I DE QUALITAT

La igualtat d'oportunitats està amenaçada per una Llei que pretén segregar i discriminar als estudiants i que afectarà, amb major contundència, als sectors socials més desfavorits. Des del Ministeri d'Educació s'està afavorint els interessos de la patronal de l'ensenyament privat, amb la clara intenció de convertir a l'escola pública en una xarxa subsidiària. 

Mai l'escola pública s'havia vist tan amenaçada des del seu propi Ministeri d'Educació. 

En aquests dos últims anys, el Govern, mitjançant una actitud autoritària que ignora a la comunitat educativa, està portant endavant, amb l'únic suport de la patronal de l'ensenyament privat i l'església, una llei que canviarà radicalment el sistema educatiu del nostre país. 

És precís que parem aquesta mal anomenada “Ley de Qualitat“:

ÉS UNA LLEI ANTIDEMOCRÀTICA

Els pares i mares, igual que el professorat, es convertiran en elements purament decoratius del sistema, sense cap capacitat de decisió, perquè els consells escolars, creats com màxims òrgans de control i gestió de la comunitat educativa, només tindran funcions de caràcter consultiu. L'elecció de l'equip directiu serà practicament a dit.

ÉS UNA LLEI SEGREGADORA

La separació d'alumnes mitjançant "grups de reforç" als dotze anys i els itineraris en el segon cicle de l'Educació Secundària Obligatòria, a més d'una mesura antipedagògica, és injusta des d'un punt de vista social, perquè nega la promoció educativa mitjançant mesures compensadores als estudiants que precisament més educació necessiten. 

Desviar des dels 12 anys a una part de la població significa, en realitat, tancar les possibilitats d'accés als estudis superiors dels jóvens de famílies amb menys recursos. A més, suposa renunciar a donar un nivell alt de qualificació professional a una part important de la nostra població jovenil.

NO SOLUCIONARÀ EL FRACÀS ESCOLAR

L'actual fracàs escolar és encara conseqüència d'una desigualtat social d'origen, que ofereix molt diverses oportunitats als i les jóvens en funció dels recursos familiars. La separació dels que tenen més dificultats desmotivarà a aquests alumnes i al professorat que els imparteix l'ensenyament, una disminució dels recursos destinats a ells i un descens encara major del seu nivell acadèmic.

UNA LLEI PRIVATIZADORA

Es conformen dues xarxes de centres sostinguts amb fons públics. Una dirigida a l'alumnat de classe social mitja i baixa, i una altra per a les classes socials més privilegiades, ja que aquest avantprojecte de llei obri la possibilitat que els centres impartisquen només els itineraris que desitgen i seleccionen l'alumnat segons el seu expedient acadèmic.

Es renuncia a oferir places públiques d'educació infantil que atenguen a la demanda existent i, en el seu lloc, es planteja la possibilitat de concertar el 100% de la privada, independentment que aquesta complisca o no una funció social, o que siga o no discriminadora.

DEGRADA L'EDUCACIÓ INFANTIL

Es degrada l'educació infantil, al primer cicle del qual se li nega el caràcter educatiu, que avui ningú li nega, per a transformar-ho en assistencial. D'aquesta manera, podrà ser atesa per professionals de menor qualificació i en centres que no hauran d'atenir-se als requisits exigibles fins ara, amb el clar propòsit d'abaratir el seu cost.

Per tot açò, us proposem que participeu activament junt amb el professorat i l'alumnat en totes aquelles accions que hem acordat associacions de mares i pares, sindicats d'estudiants, sindicats i una ampla llista de personalitats.





