ENSENYAMENT

PÚBLIC

ARA ÉS DEMÀ?
La directora d’una escola que conec va convocar les mestres d’ infantil per proposar-les uns
canvis. Volia, va dir, saber l’opinió de les seves companyes i decidir entre totes. Un cop
exposats els canvis va sotmetre’ls a votació. Per sorpresa seva, les seves companyes van
votar totes en contra. Lluny de resignar-se, la directora va etzibar: “bé, doncs, sapigueu que
els canvis es faran igualment”.
Això és el que ha fet el Departament d’Ensenyament amb el suposat debat “Ara és demà”.
A través del Consell Escolar de Catalunya ha llançat una oferta de macro debat per
legitimar el polèmic desplegament de la LEC.
Ho demostra el contingut de les 5 ponències presentades a debat. Cap d’elles no conté ni
una engruna de crítica al desplegament realitzat (decret de direccions, decret d’autonomia
de centres, decret de plantilles, etc) i, amés, el 100% de les propostes de futur estan ja
incloses en el full de ruta del Departament d’Ensenyament (educació obligatòria fins als 18
anys, avaluació dels docents, etc). Entenem que no és una manera honesta de fer les coses.
Presentar un escenari democràtic quan no tens cap intenció de modificar res.
És per això que UGT Educació recolza i participa en el “debat extraordinari sobre l’educació
pública catalana” que es durà a terme el proper dissabte dia 25 de març a partir de les 10
del matí a l’Institut Sant Andreu de Nou Barris. Per parlar d’allò que interessa a molts
membres de la comunitat educativa que no compartim la visió del Departament
d’Ensenyament, no estem d’acord en com s’està desplegant la LEC i no ens sentim
escoltats.
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