MANIFEST XXXV ASSEMBLEA GENERAL 2013
“Per l'èxit educatiu sense exclusions”
Les persones que ens associem a les AMPA i que formem part de FaPaC ens uneix un objectiu clar i
concret: l'èxit educatiu de totes les nenes i nens del nostre país; traslladant el sentiment de familiars de
l'alumnat a una tasca social i política en defensa de l'educació al nostre país.
En els temps que corren les reunions, les comunicacions, les notícies quotidianes se centren sobretot
en aspectes econòmics: la crisi, les retallades, els recursos que s'acaben...Però aquesta situació, que
tothom espera que sigui superada aviat, no ens pot aturar altres debats en el sí de les nostres
associacions, a les portes de les escoles i instituts quan les famílies estem esperant o en d'altres
espais. Altres debats que es concentren en algunes qüestions:

•

Sigui qui sigui el govern de la legislatura ens trobem amb una educació al nostre país que no
acaba d'assolir uns bons resultats.

•

Les reformes educatives se succeeixen sense solucionar les problemàtiques educatives.

•

Les polítiques, les actuacions han d'anar dirigides a què tota la població obtingui èxit educatiu i
no que esdevinguin un instrument d'exclusió social.

•

Hi ha recerques i directrius de la UE que presenten quines són les actuacions d'èxit en
educació, de la mateixa manera que ho fan en salut.

Sabem que no podem quedar-nos només en les lluites que fem amb d'altres organitzacions en defensa
de l'educació per a tothom.

PER TOT AIXÒ MANIFESTEM QUE:
L'Assemblea General de FaPaC del 2013 ratifica els compromisos següents com a línies de treball
durant els pròxims anys:

•

Compromís 1: Demanar sempre la base del que ens diuen, el contrast científic i els resultats
educatius demostrats i avaluats.

•

Compromís 2: Des de FaPaC aportar contingut i argument als debats que situïn les famílies en
el centre del debat pedagògic. Fugir de l'anecdotari i la intranscendència.

•

Compromís 3: Formar les famílies perquè puguin treballar com a part imprescindible de la
comunitat educativa des de la responsabilitat i en l’exigència rigorosa i científica de resultats
positius i expectatives de futur per a les nostres filles i fills.

•

Compromís 4: Reclamar i fomentar una participació decisòria de les famílies lluny de la
presència silenciosa i la consulta limitada que actualment tenim en la majoria dels casos.
Presentar els arguments que indiquen l'èxit educatiu que genera la participació i la formació de
les famílies en l'alumnat.

•

Compromís 5: Treballar des de les famílies i des dels barris per una educació solidària,
equitativa i de qualitat, amb criteris tangibles d’avaluació.

Per aquest motiu, la FaPaC es compromet a portar accions d'èxit escolar als centres educatius de
Catalunya i millorar la qualitat de l'educació.
L'Hospitalet de Llobregat, 16 de març de 2013

