Reunits en claustre extraordinari, obert a l’ alumnat, l’ AMPA i el PAS, el dia
13/12/12, la comunitat educativa de l’ Institut Bernat Metge va acordar fer una
declaració que inclou els següents punts:
1- Rebutjar frontalment el canvi en el model d’ immersió lingüística vigent a
Catalunya, així com el model d’ escola catalana encetat fa 30 anys que ens
ha dut a una excel·lent cohesió social.
2- La proposta de llei del Govern del PP encapçalada pel ministre Wert, crearà
dues vies d’ escolarització que diferenciarà ciutadans en funció de la llengua
que parlin, destruint aquesta cohesió aconseguida i creant conflictes
actualment inexistents.
3- Rebutjar la concepció de l’ educació d’ aquesta Llei perquè ataca el principi d’
igualtat d’ oportunitats que ha de garantir una educació pública de qualitat.
Destacant entre d’ altres: segregació de l’ alumnat, competència entre centres
per obtenir recursos en funció dels resultats acadèmics, així com la
privatització progressiva de l’ ensenyament.
4- Rebutgem l’ esperit centralista de la Llei per envair les competències de la
Generalitat en aspectes com el contingut de les diferents matèries i la seva
avaluació.
5- Rebutjar totes les retallades i les agressions que està patint l’ escola pública,
vinguin d’ on vinguin.
6- Defensem un model d’ educació laica.
7- Exigim d’ una vegada una Llei d’ Educació consensuada per tota la Comunitat
educativa, al marge d’ interessos partidistes.
Aquesta declaració la signem els membres de la Comunitat Educativa de l’
Institut Bernat Metge, un Institut situat al barri de La Verneda i La Pau, del
Districte de Sant Martí de Provençals ( Barcelonès ). Un barri tradicionalment
obrer i amb un percentatge elevat de població provinent d’ Espanya i de fa
uns anys també d’ areu del món, on la llengua catalana ha estat un element d’
integració i de cohesió.
Des d’ aquesta realitat fem una crida al món educatiu i a d’ altres col·lectius
per unir-nos en una única veu contra l’ agressió que suposa aquest Projecte
de Llei.
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