MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PDeCAT-CONVERGÈNCIA EN
DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA
MOTIVACIÓ
Atès que l’escola catalana exerceix el seu paper en la cohesió social de
Catalunya i en la convivència d’alumnes vinguts d’arreu del món que mai han
estat separats per raó de llengua
Atès que els alumnes catalans obtenen resultats per sobre de la mitjana de
la Unió Europea, de l’OCDE i d’Espanya en l’informe PISA
Atès que cal recordar que a les proves de nivell fetes per l’Estat els alumnes
catalans han mostrat un coneixement del castellà superior al d’altres
comunitats autònomes de l’Estat que només estudien en castellà
Atès que afegir una casella al document de preinscripció escolar per tal de
poder optar a escolaritzar els/les alumnes en castellà suposaria una mesura
de segregació
Atès que dir que l’escola catalana és una fàbrica d’independentistes és un
menyspreu deliberat cap a tots els professionals del sector i ignora la realitat
més evident
Atès que si bé és cert que els pares tenen dret a triar el centre escolar on
volen portar els seus fills, i sempre defensarem aquest dret, però és el centre
i els professionals que hi treballen qui decideixen el projecte educatiu i
lingüístic
Atès que de la mateixa manera que els pares no decideixen quantes hores
de matemàtiques -o d’altres matèries- es fan cada setmana, tampoc
decideixen quina és la llengua vehicular del centre.
Atès que Catalunya està aplicant amb èxit un model basat en el
plurilingüisme (català, occità, castellà i anglès) i també amb les llengües de
l’alumnat d’origen immigrant.
Atès que el Ministerio de Educación no pot anar contra l’autonomia de cada
centre educatiu.

Atès que l’aplicació de l’article 155 no avala el Govern central a modificar el
sistema educatiu català
Atès que la incorporació d’aquesta casella al full de preinscripció escolar va
contra la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) aprovada per una àmplia
majoria del Parlament durant el govern del tripartit
DISPOSICIÓ
El Plenari de l’Ajuntament de Berga acorda:
PRIMER: Manifestar el rebuig d’aquest plenari als atacs que està sofrint
l’escola catalana, els seus professionals i el sistema educatiu català en
general
SEGON: Denunciar públicament que la casella que es pretén incorporar al
full de preinscripció escolar per al curs 2018-19, tal i com s’estableix a la Llei
d’Educació de Catalunya (LEC) aprovada per una àmplia majoria del
Parlament, és il·legal.
TERCER: Defensem el fet que els pares puguin triar el centre educatiu per a
l’escolarització dels seus fills/es però creiem que és el centre i els
professionals que hi treballen qui decideixen el projecte educatiu i lingüístic.
QUART: Manifestem el nostre suport envers els/les professionals que de
manera exemplar treballen cada dia per a que els i les alumnes tinguin
l’atenció educativa - amb les mesures i suports més adients destinats a
TOTS/ES - amb la finalitat d’afavorir el seu desenvolupament.
CINQUÈ: Encoratgem als professionals de l’ensenyament a continuar, de
manera tant excel·lent, amb la tasca que porten a terme.
SISÊ: Encomanar a l’Alcaldessa de Berga que traslladi els acords d’aquest
Plenari al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a la FAPAC, a les direccions de tots els centres
educatius de Berga, a les AMPA´s de Berga, al Ministerio de Educación del
gobierno español i a les instàncies Europees que tinguin la competència en
Educació i Drets Humans.

Berga, a 20 de febrer de 2018

