Barcelona, 17 de juny 2013

DAVANT LA TOSSUDERIA DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ A QUE ELS NENS I NENES DE

6È

L'ESCOLA

PARES

TURO

DEL

CARGOL

REALITZIN LES PROVES DE

COMPETÈNCIES BÀSIQUES ELS

DE

PERSISTEIXEN EN LA SEVA NEGATIVA.

Demà dimarts 18 de juny el Departament d’Ensenyament obligarà a fer als alumnes de 6è de
l’escola Turó del Cargol la prova de Competències Bàsiques a la que els pares es vam negar a
fer el passat mes de maig. Ens reiterem en la nostra postura de no realitzar-les com a mesura
de protesta davant les retallades que pateix l'escola pública. Per aquesta raó, els nostres fills
demà, un cop més, no faran les proves.
La passada setmana la Directora de l'escola ens va fer saber la intenció del Departament que
els nostres fills fessin la prova de Competències Bàsiques de 6è a principis de la última
setmana del curs. Varem respondre amb una carta especificant:
"..Nosaltres ens reiterem en la nostra negativa com a mesura de protesta, ja que res del que la
va motivar no ha canviat. Ho fem amb les mateixes raons expressades en la carta que els hi
vàrem dirigir el passat 7 de maig de la qual, al cap d’un mes i escaig, encara no hem rebut
resposta.
La directora també ens ha comunicat la possibilitat que una representació de tres pares de
l’escola es reunís amb vostès al Departament d’Ensenyament. Ens satisfà constatar que la seva
actitud sigui de diàleg perquè això, de ben segur, evitarà situar als nens en un conflicte de
lleialtats si els obliguessin a fer unes proves en contra del criteri dels seus pares. Ara bé, reunits
en assemblea, hem acordat que la millor opció és que vostès vinguin a l’Escola Turó del Cargol el
proper dilluns dia 17 a les 19:30h per tal de mantenir aquesta reunió."

La resposta ens l'han fet arribar avui a les 18:30 comunicant que no es presentarien a la reunió
i que demà dimarts vindran a fer les proves "si o si".
Davant la tossuderia del Departament ens refermen en la protesta perquè considerem que no
ha canviat en res la política de retallades envers l'escola publica. Conseqüentment, els nostres
fills tampoc faran les proves aquest cop.
Tanmateix, volem constatar que considerar-nos als pares d'irresponsables i poc col·laboradors
en l’educació dels nostres fills com ha sortit publicat en alguns medis és difamatori. Pensem
que la nostra protesta és un acte de responsabilitat ver l’educació dels nostres fills i en defensa
de l'escolaritat publica. Els últims dies d'escola i de curs, quan ja han estat publicats els models
de les proves a Internet, continuar amb la pantomima és, únicament, un gest d'autoritarisme.
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