
Resolució 
 
Racisme i xenofobia 

 

L'escola que volem hauria de ser, entre d'altres coses, no discriminatoria. Una de les 
formes de discriminació més nocives és el racisme, que fine fa poc no rebia gaire atenció 
en aquest país. Ara, pero, és un tema d'actualitat. La composició de la població adulta de 
diversos llocs de l'Estat espanyol i, cada cop més, la de l'escolar, fa que sigui un tema que 
cal tractar a les escoles. 

Dissortadament, el professorat en general no esta capacitat, i me pas per culpa seva, per 
a aquesta tasca fonamental. Es més, els i les professor(e)s troben molt soviat, quan tenen 
a la seva escola nene i nenes procedente d'altres paísos e cultures, que resulta difícil 
donarlos un tractament satisfactori per la manca de coneixements sobre aquestes cultures i 
les seves normes de comportament. I se parlem deis entrebancs adicionals que poden 
suposar, en el seu cas, problemes de domini de l’idioma. 

Per tot aixó, caldrá exigir que l'Administració proporcioni el supert i els mitjans necessarisi 
com a mesura d'urgéncia, un assessorament adient a disposició de totes les escoles i tot el 
personal, tant docent com no docent; en un termini relativament breu, un pla de 
formació/reciclatge que en una primera fase podria abrasar tot el professorat que treballi en 
escoles amb un minim de 10, o amb classes amb un minim de 3 alumnes procedents de 
cultures que aquí són minoritáries. Més endavant aquest pla s'hauria de fer extensible a 
tothom, sense aquests mínims, i s'hauria d'incorporar al programa de tots els centres de 
formació del professorat. 

Aquesta formació tindria com a meta, si més no, formir el professorat un coneixement 
basic de la cultura e cultures en qüestió; l'ocasió de descobrir en si mateix/a, i superar, 
possibles prejudicis latente i ignorate; técniques per confrontar eventuals actituds o accions 
racistes entre l'alumnat, companyes i companys o pares i mares. 

La finalitat d'aquest pla seria la de dotar al professorat amb els mitjans de poder dur a 
terme una tasca docent realment compensadora de discriminaciones i que, alhora, 
promouria l'ideal de la igualitat deis drets i el respects al l'alumnat, contibuint així a bastir 
una societat més justa i més solidaria.  

 


