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Comunicat de JUNTS sobre l'adoctrinament.

JUNTS, el

sindicat de mestres i professorat de religió en els centres públics
d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya, sempre hem manifestat el nostre
compromís amb l'educació integral de la persona i, en aquest sentit, afirmem que des
de la nostra assignatura fem una aportació fonamental a la formació de l'alumnat no
descuidant cap de les dimensions de la seva persona. El filòsof Karl Marx deia que la
ignorància no és beneficiosa per a ningú, nosaltres compartim aquest convenciment, la
ignorància en matèria religiosa no beneficia ningú. Si alguna cosa corrobora la nostra
llarga experiència docent és que no es pot obligar ningú a creure en allò que no creu.
Se'l pot forçar a dir el que no pensa, se'l pot coaccionar perquè actuï en contra de la
seva voluntat i principis però, la persona és radicalment lliure, fins i tot en les condicions
més extremes com les patides per Martin Neimöller en els camps de concentració nazis
mai van eliminar el seu lliure albir.
No, nosaltres mestres i professorat de religió no adoctrinem a les nostres classes, ni és
possible, ni s'ha d'intentar, ni ho volem fer. I SÍ, nosaltres eduquem i vetllem per la
formació integral de l'alumnat de les nostres escoles i instituts.

JUNTS sempre hem defensat el model educatiu del nostre país perquè és integrador i
vetlla per la formació integral de la persona. Defensar-lo és el nostre compromís,
personal i col·lectiu, compartit amb tota la comunitat educativa de Catalunya.

JUNTS és la veu de mestres i professors de religió de Catalunya que fan del seu dia a
dia un servei als altres amb responsabilitat i professionalitat.

JUNTS ofereix cursos de formació, reconeguts pel Departament d’Ensenyament, que
tenen una molt bona acollida per part de docents d’altres matèries. Fet aquest que
demostra el grau de compromís dels docents de religió de Catalunya amb una formació
de qualitat.
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