
L’escola d’adults Els Tarongers ha acollit, des dels seus inicis, una gran diversitat de 

persones, homes i dones de diferents edats, orígens, procedències, nivells de 

formació, però totes amb una característica comuna: voler millorar la seva formació 

bàsica.  

Els membres de la comunitat educativa de  Els Tarongers hem treballat sempre per la 

cohesió, i creiem que l’escola és un exemple de respecte i convivència, dins la 

diversitat. Ens agrada que sigui així i volem continuar treballant per aquests principis. 

És per aquest motiu que, enguany,  hem decidit adherir-nos a la xarxa Escoles 

Sense Racisme, Escoles per la Pau i el Desenvolupament, xarxa impulsada per 

l’Assemblea de Cooperació per la Pau. 

 

Els membres de la comunitat educativa del CFA Els Tarongers afirmem que: 

 

- No s’ha de jutjar a les persones per la seva aparença. 

 

- No s’ha de discriminar a ningú pel seu nivell d’estudis. No sempre la saviesa i la 

bona educació està relacionada amb els anys d’estudi. 

 

- Siguem joves o grans, tots necessitem el mateix: afecte, respecte i companyia. 

 

- Tothom té dret a una vivenda i a una feina que li permetin viure dignament. 

 

- Els homes i les dones hem de tenir les mateixes oportunitats. No hi ha d’haver cap 

discriminació a l’hora de triar un ofici, a l’hora d’assumir les tasques de la llar, la cura 

dels fills, en el treball. L’home i la dona tenen dret al mateix sou i als mateixos càrrecs 

directius. 

 

- Totes les persones tenen dret a viure i a desenvolupar la seva sexualitat lliurement. 

No pot haver cap discriminació per l’orientació sexual de les persones. 

 

- No s’ha d’utilitzar  les persones com a objectes. L’aspecte de les persones no pot 

ser un negoci.  

 



- Qualsevol tipus de discriminació basada en l’origen, el color, la religió, la llengua,  

l’orientació sexual, el gènere, la discapacitat o qualsevol altra causa és inacceptable. 

- Qualsevol tipus de discriminació crea divisions i porta a l’odi entre les persones. 

 

- La diversitat és riquesa i forma part de la naturalesa de l’esser humà. 

 

- Si ens deixem portar pels prejudicis, actuem de manera injusta i precipitada. Cal 

conèixer les persones abans de jutjar les seves accions. 

 

- No ens podem guiar per estereotips. No totes les persones d’un mateix col·lectiu 

cultural, religiós, polític, etc, són o actuen igual. 

 

- Totes les persones som diferents però hem de tenir els mateixos drets. Tots 

mereixem les mateixes oportunitats i ser tractats amb equitat. 

 

- Malgrat totes les persones podem ser molt diferents per fora, per dins totes som 

iguals. 

Per tant, i d’acord amb els articles 1 i 2 de la Declaració Universal dels Drets Humans 

i l’ article 10 de la Constitución Española de 1978:  

- Rebutgem qualsevol actitud o comentari que discrimini a qualsevol persona. 

- Ens comprometem a combatre en el nostre centre escolar qualsevol forma o 

expressió de discriminació a causa de raça, sexe, creença religiosa, 

discapacitat, orientació sexual o qualsevol altre motiu. 

- Com a centre educatiu ens comprometem a fomentar la convivència plural, 

tant a l’escola, com al nostre barri i, en general, a la societat.  

- Ens comprometem a treballar en favor dels valors universals d’igualtat i de 

respecte per la dignitat humana. 

 

Mataró, maig 2014 

 

http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
http://www.boe.es/datos_iberlex/normativa/TL/ConstitucionCASTELLANO.pdf

