L'EDUCACIÓ: UNA PRIORITAT PER A LES NOSTRES ILLES
El futur d'un país es mesura en l'atenció que presta a la seva educació.
L'estat espanyol és dels darrers de la Unió Europea en inversió del PIB destinat a
l'educació i les llles Balears som dels darrers de l'Estat.
Som la Comunitat Autónoma espanyola amb l’índex més alt de fracàs escolar.
L'educació és un concepte global que ha d'implicar a tota la societat però són les
Administracions Públiques, les que han de:
•
•
•
•
•

Convertir l'educació en la millor inversió per als nostres fills i filles, la més eficaç activitat
productiva pel país, l'instrument que ens permetrà gaudir de la millor qualitat de vida.
Garantir amb eficàcia tots els cicles educatius.
Eixamplar l'abast i responsabilitat pública de l'educació infa ntil de 0 a 6 anys.
Potenciar la Formació Professional dels joves i la formació permanent d'adults.
Introduir dins tota la població l'aprenentatge de les noves tecnologies i de llengües
estrangeres, amb un total coneixement de la nostra llengua i del caste llà.

Per anar fent-ho possible, necessitem:
•
•
•
•
•
•
•
•

Centres educatius abastament, dignes i ben dotats de recursos materials
Prou personal docent i de suport (PT, logopedes...)
200 dies lectius per curs escolar.
Xarxa pública d'escoletes de 0 -3 anys.
Llibres de text i material educatiu gratuïts
Ràtios màximes de 20 alumnes per aula; amb plena integració de l'alumnat amb nee i la
seva escolarització equilibrada.
Transport escolar gratuït per a tots i acompanyants en el transport escolar de 3 -16 anys
Menjadors escolars a tots els centres públics, com a servei complementari amb monitors

Per aixó les associacions de pares i mares, reclamem:
Que els poders públics de les Illes Balears (estatals, autonòmics, insulars i
municipals) es comprometin a assolir inversions educatives, al conjunt del seu
àmbit d'influencia, del 6% del PIB, (ara estam en torn al 3,5%) i,
Que aquestes inversions siguin fruit del consens i d'un pacte amb el conjunt de la
societat, per aconseguir, com es pretén a tota la Unió Europea, que el 90% dels
nostres infants tenguin la titulació bàsica d'ESO (ara és el 60%)

Si estàs d'acord amb aquestes propostes, ajuda'ns amb la teva firma a
arribar fins els nostres governants.
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