A l’atenció dels pares i mares de les escoles cristianes de Catalunya

Campanya d’al·legacions a l’Avantprojecte de Llei d’Educació de Catalunya

Per la llibertat d’ensenyament, el pluralisme, el dret dels pares a
escollir escola, la gratuïtat i la igualtat d’oportunitats
Conegut l’Avantprojecte de Llei d’Educació de Catalunya, que el Departament d’Educació de la
Generalitat ha sotmès a informació pública, i preocupats per les escasses garanties que atorga a
alguns drets i llibertats fonamentals en educació, un grup de pares i mares promou una campanya
de presentació d’al·legacions en el termini legalment establert per fer-ho.
L’Avantprojecte suposa una amenaça per a l’escola concertada tant en la seva configuració actual
com per al seu futur a Catalunya. Atempta contra la llibertat d’ensenyament, contra el dret dels
pares a elegir el tipus d’educació per als seus fills i condemna a l’asfíxia econòmica aquest sector
tant important de l’educació a Catalunya, que escolaritza el 40% de l’alumnat.
Des de l’Escola Cristiana de Catalunya i, específicament des de la Confederació Cristiana
d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC), considerem molt positiva
aquesta campanya i convidem a totes les persones majors d’edat de les comunitats
educatives de les escoles cristianes i a altres persones interessades en l’educació, a
sumar-se a aquesta campanya.
Trobareu adjunt a aquest escrit un full d’al·legacions que ha de ser signat per cada persona
que se sumi a la iniciativa. En el cas de famílies, haurien de signar-lo el pare i la mare, a banda
d’altres familiars o amics, majors d’edat que ho desitgin. En aquest full fem constar com a domicili,
a efectes de notificacions, el de la seu de la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares
d’Alumnes de Catalunya, per evitar haver de donar les adreces particulars dels signants.
Aquest mateix full us pot arribar també a través del titular de la vostra escola i s’hauria de
retornar degudament signat a l’escola, abans del termini que cada centre us hagi indicat.
Aquest termini ha de ser abans dels 28 de maig i és improrrogable per exigències legals. Tingueu
la màxima cura en respectar-lo.
Us insistim en la importància de participar en aquesta iniciativa i us saludem molt cordialment.

Necessitem la vostra col·laboració:
Ens hi juguem el futur de l’escola concertada a Catalunya!
Barcelona, maig 2008

