Benvolguts/des,
Sóc professor de secundària de l’Institut XXXXX de Cerdanyola del Vallès. No estic afiliat
al vostre sindicat, però he vist, per la informació periòdica que m’arriba de vosaltres, que
sou sensibles a la introducció de la política als nostres centres educatius.
Estic molt preocupat per les contínues vagues d’alumnes, relacionades amb el procés
polític català, autoritzades per les direccions dels centres educatius. M’agradaria saber la
vostre opinió i quines actuacions penseu que es poden portar a terme, atès que aquest
procés serà llarg i la repercussió a l’educació dels nostres alumnes pot ser important.
Gràcies per tot.
9 novembre de 2017
Xxxxx Xxxxxx
RESPOSTA
Benvolgut Xxxxxxx,
Nosaltres considerem que en els centres escolars només es poden ensenyar aquells
valors, criteris i objectius polítics que estan recollits a la Constitució Espanyola, l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i a les declaracions internacionals de drets i deures que ha
signat el nostres país. Tota la resta, és a dir aquells valors que només són defensats per
algun o alguns partits polítics, està dintre del camp de l’opinable i, per tant, ha de quedar
fora de l’ensenyament que es fa a les aules. D’aquesta forma el centre assegura que no hi
haurà protestes de cap pare o mare respecte a l’existència d’adoctrinament polític dintre
del centre.
Respecte a la realització de jornades de inassistència a classes, cal dir:
-

-

Que no s’han d’anomenar vagues, donat que no es tracta de deixar d’anar a
treballar per a aconseguir una millora laboral,
Que les jornades de inassistència a classes només es poden fer a partir de 3r
d’ESO, demanant-lo amb suficient temps i de forma prou raonada.
Que només es poden fer per a demanar aspectes que siguin acordes amb la nostra
Constitució, el nostre Estatut i les sentències dels tribunals. Per tant, no han de
comportar la presència en els centres de símbols, pancartes o cartells, etc., que no
estiguin d’acord amb els valors i criteris de la Constitució, l’Estatut i les declaracions
universals de drets humans.
Que cal informar a l’alumnat de la conveniència de pensar formes d’actuació que no
comportin fer-se un perjudici a si mateix, com és la pèrdua de classes.

Una cordial salutació
18 novembre de 2018
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