
MATRICULA’T  A  L’ESCOLA
PÚBLICA, LA TEVA, LA  NOSTRA,

LA  DE  TOTHOM!

PER  QUÈ  A  LA  PÚBLICA?

1. Garanteix que l’educació arribi a tothom a través d’una xarxa finançada per l’erari públic.

2. Facilita la cohesió social i l’equitat, oferint les mateixes oportunitats. 

3. Potencia el desenvolupament integral de l'alumnat: participació, esperit  crític, sentit solidari,
creativitat…, per afavorir la transformació i construcció d’una societat més justa.

4. És plural, perquè reconeix i potencia la diversitat social i cultural, atenent aquests factors com
una avantatge per treballar conjuntament, afrontar les problemàtiques socials i els grans reptes.

5. És inclusiva i acollidora, atenent les diferències individuals.

6. L’escola pública no és un negoci, sinó un bé públic. És un dret i una pràctica social que vetlla
pels drets humans en termes d’igualtat. 

7. És una escola laica, que respecta, conviu i té en compte les diferents cultures, religions…

8. Mostra alts nivells de treball en equip, d’educació cooperativa, d’innovació, que cerca oferir una
educació integral. 

9. Està compromesa amb la participació i convivència de tota la comunitat educativa, promovent
la mediació i la resolució pacífica de conflictes. 

10. En un període de nova davallada de la natalitat, la xarxa pública ha de fer-se valer en els
processos de matriculació per impedir un transvasament d'alumnat cap a la privada concertada
que, a més, pot suposar la pèrdua de llocs de treball i l'afebliment del sector públic. Cal promoure
polítiques socials de cohesió i rebaixar les ràtios de les aules.

 * El  resultat  de  tot  plegat  ha estat que en els darrers  informes  PISA 
                      els  resultats  de  resiliència  de  l'alumnat  de  la  pública s'ha situat

   per sobre de la mitjana de l'OCDE i per sobre de la mitjana del país.

MATRICULANT-NOS  A  L’ESCOLA PÚBLICA 
APOSTEM PER L’ESCOLA DE TOTHOM!
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