MANIFEST DEL CONSELL EDUCATIU DE L’HOSPITALET
EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU CATALÀ

La COMUNITAT EDUCATIVA de L’HOSPITALET conjuntament amb tots els agents
vinculats a l’educació de la ciutat: organitzacions sindicals, entitats, institucions i
organismes, en tant que Ciutat Educadora i compromesa amb els valors i drets més
fonamentals de la ciutadania, i molt especialment amb la cohesió social com a
garant de la convivència, vol manifestar el seu més contundent rebuig, a través
del seu òrgan de consell i participacióEL CONSELL EDUCATIU DE
L’HOSPITALET davant la campanya sistemàtica de descrèdit contra la tasca
que estan desenvolupant els centres educatius de Catalunya i, especialment
dels seus docents.
Catalunya ha preservat sempre la integritat ètica dels centres educatius i ha acceptat
com un element d’identitat de país el respecte a la diversitat de pensament. Les
nostres escoles i els centres i serveis de l’àmbit no formal, sempre han promogut els
principis i valors d’una societat democràtica i plural: la llibertat personal, la
responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
Històricament hem estat un país de llarga tradició de renovació pedagògica i hem
aconseguit importants fites en l’aposta per l’educació primerenca, la immersió
lingüística i el nivell de competències bàsiques. Reptes, aquests, assolits amb èxit,
pel que fa al creixement individual de les persones i, també, pel que fa al creixement
col·lectiu d’una societat que ha sabut acollir i cohesionar una àmplia diversitat de
població nouvinguda i oferir oportunitats a les noves generacions.
La tradició per una banda, i la voluntat de progrés i de benestar per l’altra, de la
comunitat educativa catalana formada per docents, famílies, agents socials i
institucions, van portar a consensuar el model educatiu del país que ha fet possible
una escola oberta, inclusiva, diversa, integradora i qualificada professionalment.
Des del Consell Educatiu de L’Hospitalet condemnem fermament aquestes
declaracions públiques realitzades amb tota impunitat ja que suposen una greu
irresponsabilitat política per la manca de respecte professional envers el col·lectiu
docent de Catalunya, i per la instrumentalització política que es pretén fer amb
l’educació, enmig d’un context prou dificultós, per tal d’aconseguir el retorn de les
competències educatives a la centralitat del Ministeri.
Aquest atac no és només contra els docents, és un atac contra la ciutadania que
entén l’educació com a servei públic que garanteix el clima de respecte social que
vivim al nostre país. Demanem la correcció pública d’aquestes declaracions i
ens mostrem contraris a una Intervenció del Departament d’Ensenyament que
pretengui modificar el model educatiu català a través de l’aplicació de
l’article155.

No permetem que ningú ens toqui l'educació !

