
MOCIO DELS GRUP MUNICIPALS PER LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL A FAVOR
DE LA MILLORA DEL SISTEMA D'ESCOLARITZACIÓ DEL MUNICIPI D'INCA

Els darrers quinze anys ha arribat a Inca un gran contingent de població nouvinguda. Aquest fet ha
generat múltiples oportunitats de tot tipus i alhora ha suposat la necessitat de superar nous reptes
com la integració social, cultural i escolar dels infants.

En aquest període la població d'origen estranger s'ha quintuplicat amb la necessitat urgent de dur a
terme mesures  per  fer  front a  aquesta  situació.  En aquest  sentit  s'ha de considerar  que l'escola
realitza un paper fonamental en la integració dels nous ciutadans, independentment del seu lloc de
naixement, origen, nacionalitat, credo, etc.; la convivència plural des dels primers nivells educatius
millorarà  substancialment  l'objectiu  final  consistent  en  optimitzar  la  integració  de  tots  des  de
l'escola. Com a conseqüència contribuirà també a la implicació social de les famílies als centres
educatius i a la participació en el marc del municipi d'Inca.

La Comissió Europea contra  el  Racisme i  la Intolerància  ja el  febrer del 2011 en el  seu quart
informe  sobre  Espanya  fa  referència  a  la  situació  del  país.  Una  de  les  principals  crítiques  és
l'irregular repartiment dels alumnes dels col·lectius més desfavorits, la qual cosa dóna lloc a centres
que superen fins i tot el 80% d'alumnes estrangers. A Inca es constata aquesta realitat així com la
necessitat d'intervenció des del consens per revertir les dades actuals.

I per això MANIFESTAM que:

- Donam suport a l'Acord per a la millora del Sistema d'Escolarització al municipi d'Inca de 17 de
desembre de 2015.

- Participarem d'una forma activa en aquelles mesures necessàries per assolir una escolarització
equilibrada de tot l'alumnat, sempre respectant al màxim la lliure elecció de centres.

- Col·laborarem per tal que tots els centres sostinguts amb fons públics puguin participar de les
ajudes necessàries per respondre amb èxit a les mancances del conjunt del seu alumnat.

- Participarem amb la Conselleria d'Educació i Universitat en el procés d'informació del nou sistema
d'Escolarització.

- L'Ajuntament d'Inca en ple treballarà per vincular a tothom i cercar el màxim consens possible en
les propostes de millora del sistema d'Escolarització sempre encaminades cap a un futur model
social d'integració.
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