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Vos adjuntem el manifest de la nostra Federació d'Ensenyament per a
animar a la matriculació en la escola pública.

Una escola pública que un curs més la Generalitat vol retallar amb el
tancament de diferents unitats i línees en valencía en diferents
escoles del nostre territori i que ha rebut el rebuig i la resposta de
tota la comunitat educativa.

Una lluita que, entre altres llocs, continua al Col·legi Cremona
d'Alaquas on porten 23 dies de tancament indefinit per la desaparició
de les línees de xiquets 3 anys i al que enviem tot el nostre suport

http://www.todossomoscremona.org/index.php/ca-ES/

==========
ESCOLARITZACIÓ 2014/15
VINE A LA PÚBLICA!
LAICA, DE QUALITAT,SALVAGUARDA DE LA COHESIÓ SOCIAL.

LA FEDERACIÓ D'ENSENYAMENT DE CGT FA UNA CRIDA A FAVOR DE LA
MATRICULACIÓ EN ELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS .

El nostre compromís amb la defensa d'una Educació Pública i el nostre
compromís amb el model d'educació que han de rebre els nostres fills i
filles en el segle XXI, fan que com a CGT defensem la matriculació en
els centres educatius públics perquè ofereixen les següents
característiques :

- L'Educació Pública és el reflex de la societat en què està immersa i
a la qual presta els seus serveis, per tant, l'escola pública acull a
tots els xiquets i les xiquetes sense distinció d'ètnies, classe
social, religió, sexe, país, capacitats ..., desenvolupa valors de
convivència, solidaritat, pluralitat, llibertat de pensament,
tolerància ideològica i de creences i rebutja qualsevol segregació o
discriminació social .

- L'Educació Pública garanteix la cohesió social futura de la societat
en estar contribuint a la compensació de les desigualtats socials .
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