Manifest per a l'educació
28 de novembre de 2013
Ja fa un any que ens tancàrem amb els mateixos objectius. I, avui, ens
tornam trobar tots reunits perquè al nostre centre volem la millor
educació possible per al jovent:
•

una educació de qualitat quant als continguts i la metodologia
aplicada i a l'abast de tothom

•

una educació que els capaciti per a la seva incorporació al món del
treball en les millors condicions possibles

•

una educació capaç de desenvolupar les seves capacitats de forma
harmònica i de formar-los com a persones lliures i crítiques,
autònomes en els seus pensaments i accions, capaces de lluitar per
una societat autènticament democràtica, socialment avançada i
justa que es proposi com a màxim objectiu la felicitat i el benestar
dels seus ciutadans.

Després d'una dura vaga de tres setmanes, en què vàrem reivindicar
drets bàsics en l'educació: com l'ensenyament en català, la llibertat
quant als símbols, l'atenció a la diversitat amb unes plantilles ben
dotades... Continuam amb un govern sord a la crida de més de 100.000
persones en una manifestació històrica.
Ara bé, el front comú contra aquest cúmul de despropòsits ens ha unit
més que mai i ens ha donat força.
La comunitat educativa no es pot mantenir impassible davant l'allau de
mesures que en lloc de conduir el sistema educatiu cap a l'èxit, l'aboca al
fracàs més absolut.

•

Els alumnes es mobilitzen pels canvis que promou la LOMCE, en
relació a les àrees que s'imparteixen al batxillerat i l'accés a la

universitat i també per l'augment de taxes que impedirà aquest
accés a una majoria d'estudiants, més si es té en compte la
reducció de beques.
•

Les famílies es mobilitzen perquè, preocupades per l'educació dels
fills, els veuen immersos en un sistema inestable que canvia
segons la ideologia del partit polític governant i no segons els
fonaments pedagògics que haurien de garantir la qualitat en
l'ensenyament. Pares i mares pateixen pel futur dels seus fills que,
una vegada acabats els estudis, entraran tard al món laboral i en
unes condicions inacceptables, ja que la reforma laboral no ha
aconseguit sinó degradar la situació dels treballadors i reduir els
seus drets a la mínima expressió. Paradoxalment se'ls diu que
poden decidir sobre l'educació dels seus fills escollint el centre on
els volen matricular, triant la llengua del primer aprenentatge... res
més lluny de la realitat.

•

I la societat? La societat s'ha deixondit i es mobilitza en mil i una
reivindicacions, totes amb un nivell màxim d'importància.

•

I els mestres... Els mestres han estat un motor importantíssim que
ha alçat la veu davant les imposicions del Govern i han contagiat la
seva lluita a tota la comunitat educativa, a tota la societat.

Tots els que avui som aquí hem de quedar-nos amb la tranquil·litat que
hem aconseguit moltes fites positives.
I som aquí plegats creim que l'ensenyament és la millor inversió de futur,
perquè creim que entre tots podem forjar un món diferent: més
participatiu, més solidari, més centrat en les persones, més unit voltant
els principis de Mata de Jonc.

