LA REPÚBLICA CATALANA,
UNA OPORTUNITAT PER A
L’EDUCACIÓ

Quins problemes té
actualment l’educació
a Catalunya?

Per què necessitem
urgentment disposar d’un
estat propi?

El model educatiu català rep sovint amenaces.
La crisi i l’asfíxia econòmica de la Generalitat
han afectat en gran mesura l’educació amb fets
com aquests:

La construcció d’un nou estat és una gran
oportunitat per disposar d’un sistema educatiu
propi i millor, que garanteixi una bona educació
a tots els infants i joves de Catalunya.

· Atacs a la immersió lingüística i sentències del TSJC que releguen
el català a un paper secundari
· Manca de competències exclusives que no ens permeten de
decidir el currículum bàsic ni l’estructura del sistema educatiu
· Poca inversió econòmica
· Canvi constant de lleis educatives
· Taxes elevades d’abandonament escolar
· Mínima inversió de l’Estat en beques per als nens i joves catalans
(molt inferior al que destina a les altres comunitats autònomes)
· Augment desproporcionat de les taxes universitàries

Aquest nou sistema educatiu podrà:
· Ser potent, inclusiu, universal i creador de totes les potencialitats
i capacitats dels futurs ciutadans
· Disposar del percentatge de pressupost necessari per a acabar
amb molts dels problemes actuals (manca de recursos, de
professionals, d’espais i de mitjans per a garantir l’equitat
i l’atenció individualtzada) i per a poder cobrir totes les
substitucions
· Garantir la igualtat d’oportunitats de tots els nostres infants i
joves. I disposar d’uns estudis postobligatoris de qualitat, tant al
Batxillerat com a la FP
· Comptar amb un professorat de qualitat, ben format i respectat
per la societat
· Decidir des de Catalunya el 100 % dels currículums

Volem un estat...
· Per decidir quins valors volem compartir i fomentar
· Perquè el principal objectiu educatiu sigui formar ciutadans
crítics, amb criteri propi, i amb les capacitats, les eines i els
coneixements necessaris per ser ciutadans lliures i responsables
· Per garantir la immersió lingüística
· Per poder planificar el sistema educatiu des de Catalunya i per als
ciutadans de Catalunya, garantint un nivell òptim de català i el
foment del pluriligüisme de les futures generacions
· Per ensenyar a respectar la diferència, la pluralitat, la diversitat i
la complexitat
· Per garantir a tots els ciutadans l’accés a l’educació i a la cultura
· Per poder ajudar tots els infants i tots els joves a desenvolupar
completament totes les seves capacitats

En definitiva, per garantir un futur
millor als nostres infants i joves
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