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Sopar de gala + dormir 

+ brunch 1 de gener

adults: 73€
infants de 3 a 12 anys: 50€

infants de 0 a 2 anys: Gratuït

 
Sopar de gala + dormir 

+ brunch 1 de gener + activitats

adults: 80€
infants de 3 a 12 anys: 58€

infants de 0 a 2 anys: Gratuït

Gaudiu de les festes amb la família i amics 
a les cases de colònies i albergs de Fundesplai

Cap d’any i any nou

Informació i reserves

93 474 46 78
casesdecolonies@fundesplai.org

en plena natura!
 

E l Consell Escolar 
de Catalunya, 
la plataforma 

Somescola, que agru-
pa una cinquantena 
d’entitats educatives, o 
la Federació de Movi-
ments de Renovació 
Pedagògica, de les 
quals Fundesplai for-
ma part, són algunes 
de les organitzacions 
que han manifestat el 
seu rebuig als atacs 
que posen en entredit 
l’escola catalana. Un 
model que ha garantit 
i garanteix pluralitat i 
educació crítica i amb 
un element fonamen-
tal com l’educació 
plurilingüe, factor de 
cohesió social i enri-
quiment cultural.

Davant d’aquesta persecu-
ció injusta, la societat civil 
catalana no ha callat. So-

 Motor d’inclusió  La societat civil reacciona davant els atacs rebuts al model educatiu català

L’escola catalana: model de cohesió 
social, convivència i democràcia

@LuciVegariba

Luci 
Vega

mescola, plataforma que 
reuneix una cinquantena 
d’entitats plurals i diverses 
del món educatiu, social i 
cultural de Catalunya, ha 
fet públic un manifest on 
defensa el model educatiu 
català i la seva contribució 
a l’hora de construir una 
“societat més cohesiona-
da, democràtica i lliure”.

En el comunicat asse-
nyala el compromís de 
l’escola catalana amb 
principis com el respecte 
a la diferència, el pensa-

ment crític, la resolució 
pacífica de conflictes i la 
participació i fa una crida 
a la societat a consolidar, 
protegir i millorar el “pa-
trimoni” que representa 
aquest sistema educatiu. 
Un model que els plante-
jaments que propugnen 
l’adoctrinament ideològic, 
la generació de sospites i 
denúncies o la segregació 
lingüística “volen posar en 
risc”.

En aquest sentit, la pla-
taforma recorda l’esforç 

de l’escola i el seu model 
d’integració lingüística a 
l’hora d’acollir els infants i 
joves arribats d’altres cul-
tures i “afavorir la cohesió 
social des d’una perspecti-
va intercultural”.

També agraeix la tasca 
del professorat, que ha 
fet possible que el model 
educatiu hagi mantingut 
la seva “funció de cohesió 
social i convivència demo-
cràtica” malgrat el context 
de tensió lligat a la crisi 
econòmica, i manifesta 

la seva confiança en la 
professionalitat d’aquest 
col·lectiu. 

“Les nostres escoles han 
ajudat a generar la societat 
actual plural, diversa, amb 
criteri i amb uns principis 
de convivència sòlids”, rei-
vindica Somescola.

L’escola, motor 
d’inclusió
En  mateixa línia, el Con-
sell Escolar de Catalunya 
ha difós un comunicat on 
reitera que, a casa nostra, 
“la democràcia s’ha après 
a l’escola” i posa en relleu 
la feina realitzada durant 
aquests anys pel professo-
rat i la comunitat educativa 
que han permès que l’escola 
catalana hagi estat i conti-
nuï sent “el motor d’inclusió 
social del nostre país”.

El document destaca el 
plurilingüisme de l’escola 
catalana, on el català , el 
castellà i les llengües es-
trangeres formen part dels 
currículums acadèmics, i 
assenyala l’esforç que, en 
l’actual marc d’intercul-
turalitat, s’està duent a 

terme des dels diferents 
centres per “reconèixer i 
incorporar en els projectes 
educatius les llengües fa-
miliars” de l’alumnat.

Sobre aquesta qüestió, 
l’organisme recorda que 
les diverses proves de 
competències bàsiques 
realitzades pel Consell 
Superior d’Avaluació a 
alumnes de 6è de primà-
ria i 4t d’ESO acrediten un 
nivell equiparable entre el 
castellà i el català. D’altra 
banda, les avaluacions 
dutes a terme pel Minis-
teri d’Educació, Cultura 
i Esport els anys 2009 i 
2010 van demostrar que 
la competència de comu-
nicació lingüística en cas-
tellà per part de l’alumnat 
català era superior a la 
mitjana espanyola.  

Segons el document, 
aquestes dades permeten 
constatar el desenvolupa-
ment positiu de les com-
petències plurilingües 
dels estudiants catalans, 
“tal com reclamen una 
societat oberta i una eco-
nomia del coneixement”.

Per al Consell Escolar 
de Catalunya, davant les 
“mentides i acusacions 
infundades” a les quals 
ha de fer front el sistema 
educatiu, el millor antídot 
és “seguir construint una 
escola de qualitat, amb 
passió i esperit crític”.

somescola 
ha fet públic un 
manifest on 
destaca el model 
d’integració 
lingüística com 
a factor de 
cohesió social

el Consell escolar 
de Catalunya 
posa en relleu 
la tasca de 
professores i 
professors

reivindicació. Il·lustració de Cesc publicada als anys 80.


