MANIFEST DEL CLAUSTRE I CONSELL ESCOLAR DE L’E.I. SA GRADUADA
El Claustre de professors i el consell escolar de l’E.I. Sa Graduada, preocupats per
la qualitat i responsabilitat de l’educació ,i davant la planificació del curs 2013-2014
que ha de desenvolupar, obligatòriament , el Decret de tractament integrat de
llengües ( Decret 15/2013, de 19 d’abril) vol manifestar clarament el seu
desacord/rebuig a l’esmentat decret per diversos motius.
L’escola d’educació infantil Sa Graduada disposa d’un projecte lingüístic propi decidit
col·lectivament per acord majoritari del Claustre i del Consell Escolar del Centre.
Aquest projecte lingüístic , integrador i de consens, ha aconseguit l’objectiu
d’assoliment d’una competència lingüístic adequada en les dues llengües oficials de
la comunitat, i ha fomentat activament l’ensenyament de la llengua estrangera (
anglès). El nostre centre educatiu vehicula l’ensenyament de la llengua catalana
perquè aquesta és la llengua pròpia de Mallorca i, evidentment, de tota la comarca
de Llevant.
De cara al curs 2013-2014 la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ens
obliga a canviar aquest model lingüístic i educatiu d’acord amb el Decret de
Tractament Integrat de Llengües i en nom de la suposada “llibertat d’elecció”.
Aquest decret, lamentablement ,s’ha aprovat sense el més mínim consens de la
comunitat educativa (professorat, associacions de pares i mares, representacions
sindicals, associacions professionals, Universitat...). El decret considera que les tres
llengües objecte de tractament integrat (català, castellà i anglès) tenen la mateixa
consideració i mereixent el mateix tractament escolar. S’ha d’aplicar obligatòriament
el proper curs escolar amb una evident improvisació i sense concretar cap major
dotació de recursos humans, econòmics i materials (professorat de reforç, reducció
de ràtios, materials adaptats, auxiliars de conversa, etc ). A tot això, s’ha de sumar
els efectes de la política de retalls en recursos humans i econòmics que ha patit el
món educatiu aquest darrer curs escolar.
La improvisació, la manca de recursos, el plantejament que consideram equivocat i
la urgència en el calendari conduiran a dèficits pedagògics i deficiències educatives
que en res ajudaran al fracàs escolar i dels quals els professors i professores
d’aquest centre no ens volem sentir en absolut responsables.
L’aplicació del Decret genera preocupació perquè pot promoure un model educatiu
segregador i discriminatori. Contràriament, el model educatiu i lingüístic que fins ara
gaudia de l’adequat consens social i polític havia demostrat tan bons resultats per a
la cohesió social i la integració durant els darrers anys de forta pressió migratòria i
augment de població.
El nostre centre educatiu, des dels seus inicis, sempre ha estat fidel al seu
compromís, compartit per tota la comunitat educativa, amb la llengua pròpia de les
Illes Balears i ha seguit el manament estatutari regulat en els articles 4, 18.3 i 35 de
la llei orgànica 1/2007 que encomana als poders públics que s’asseguri el
coneixement del català fins arribar a la igualtat plena de les llengües oficials, que es
vetlli per la defensa i protecció de la nostra identitat, i que la normalització del català
sigui un dels nostres objectius.
Per tot això volem sol·licitar la derogació del Decret 15/2013 , així com donar suport
a totes les iniciatives encaminades a la mateixa finalitat. Compartim l’objectiu
d’avançar en el coneixement i l’ús de la llengia anglesa per part del nostre alumnat,
però la derogació d’aquest decret ens sembla l’única opció raonable, ja que es tracta
d’una norma elaborada sense el necessari consens de la comunitat educativa i els
agents socials.
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