A l’hora
d’escolaritzar
els nostres fills
i filles, quina
escola triem?
QUÈ ENS FA MOURE: LA RAÓ? L’EMOCIÓ?
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ESCOLA PÚBLICA A SALT

Perquè el nivell dels estudis és
més baix. Fals!
El rendiment acadèmic dels infants depèn més de l’entorn i
de la família que de la pròpia escola.
La investigació demostra que la majoria dels alumnes tenen
el mateix rendiment acadèmic vagin al centre que vagin.
Qui sí en surt perjudicat és l’alumnat més vulnerable.

Perquè hi ha moltes famílies
immigrades i d’altres que es
desentenen dels seus fills. Fals!
Segons dades del padró 2016, més del 33% de les famílies
estan nacionalitzades. Algunes fa més de 20 anys que
viuen a Salt.
Totes les famílies volem la millor formació, les màximes
oportunitats i la plena felicitat per als nostres fills i filles.

Perquè no hi ha recursos. Fals!
Certament que hi ha alguna escola i algun institut en
barracons; tanmateix, és fals que no hi hagi recursos. El
Departament d’Ensenyament reconeix la complexitat de les
aules diverses, i per això als centres públics hi ha ràtios més
baixes (22 alumnes a P3 i 27 alumnes a ESO) i professorat
complementari i especialitzat.

Si mirem cap a un altre costat contribuïm al fet que
l’escola segregui una part de la població des dels 3 anys.
Condicionem la igualtat d’oportunitats educatives.
Els més vulnerables sempre són els més perjudicats.
Transmetem que no tots els veïns i veïnes de Salt som
iguals i no podem optar al mateix.
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Perquè és l’escola de tothom,
plural, gratuïta i de qualitat.
L’escola pública garanteix el dret a una educació plural,
científica, laica i de qualitat per a tothom, sigui quin sigui el
seu nivell social, econòmic i cultural.

Perquè volem fer poble amb els
nostres veïns i veïnes.
Salt és un poble viu, canviant, un poble d’acollida on
cada any marxen i arriben nous habitants. Ensenyem els
nostres fills a conviure amb el Salt del present i del futur.

Perquè dóna als nostres infants
les habilitats socials necessàries
per a una societat global i oberta.
Saber-se moure en el pluralisme i en la diversitat a l’aula
dóna eines i recursos als nostres fills, tant com aprendre
llengües i viatjar.

Arrelem els nostres fills i filles a Salt.
Contribuïm a construir una societat
inclusiva i cohesionada: el Salt del futur.
Amb l’estalvi de quotes ens podem
permetre millorar en l’educació
extraescolar dels nostres infants.
Transmetem que tots els veïns i les veïnes
de Salt som iguals i podem optar al mateix.

No posis límits a les
possibilitats del teu fill!
Apunta’l a una escola
oberta al món!
A Salt hi ha una gran diversitat.
L’escola n’hauria de ser el màxim reflex
No es pot accedir a l’excel·lència
educativa sense la diversitat
“A l’escola vaig
aprendre a no jutjar
ningú pel seu color de
pell ni pel seu origen”
Álvaro, exalumne d’una escola
pública de Salt

“Per què els nostres fills no
poden aprendre i jugar amb
nens d’aquí?”
Mares d’una escola pública de Salt

TRIA L’ESCOLA QUE COHESIONA I
MAI UNA ESCOLA QUE SEGREGUI

Sal ‘educa

PLATAFORMA PER L’EDUCACIÓ A SALT
plataformaperleducaciosalt.cat

