PER QUÈ UNA ILP?
Perquè estem fartes de dir que NO i de dir PROU.
VOLEM DECIDIR QUINA EDUCACIÓ VOLEM i
construir en positiu una nova llei que basteixi
el marc legal estable on l’educació estigui als
servei de la societat (i no dels interessos empresarials) i que es fonamenti en els valors de
participació, de llibertat, d’igualtat i solidaritat.
Perquè tant la LEC com la LUC com algunes polítiques municipals han permès la ingerència
dels interessos privats en els espais educatius
i han demostrat ser lleis incapaces de donar
respostes positives al nostre sistema educatiu. Mitjançant aquestes lleis es vol transformar el dret bàsic de l’educació en un bé individual i es vol aplicar el funcionament del
sector privat a les institucions públiques, amb
el clar objectiu de fer negoci amb l’educació i
d’introduir formes de gestió piramidal i acabar amb la democràcia participativa.
No ho podem permetre.

PERQUÈ UN
ALTRE MÓN
SIGUI POSSIBLE

UNA ALTRA

L’EDUCACIÓ
QUE VOLEM
PER CATALUNYA

EDUCACIÓ ÉS
NECESSÀRIA

Més informació sobre on pots anar a firmar,
com pots organitzar una xerrada al teu barri,
centre, escola, universitat… a:

www.ilpeducacio.cat
@IlpEducacio

QUÈ POTS FER?
Qualsevol persona que estigui d’acord amb
aquesta ILP hi pot participar:
• recollint signatures
• organitzant taules i xerrades
• participant creativament sobre l’educació
que volem (articles, cançons, poemes,
programes de ràdio...)
• difonent i explicant a companys/es la ILP per
tal de generar debat
• fent difusió via xarxes socials per arribar al
màxim de persones
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ILP per una educació pública
Necessitem suport econòmic per difondre la llei
ES97 2100 0133 5601 0196 9514
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QUÈ ÉS UNA ILP?
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es fonamenta en el dret de la ciutadania a participar
del sistema democràtic a través de la seva
intervenció en l’àmbit legislatiu. Permet als
ciutadans plantejar al Parlament interessos
que són de gran interès per a un sector de la
població i pot obligar a realitzar una votació
pública sobre una proposta de llei, esmena
constitucional o reforma legislativa.
A casa nostra, per a presentar una proposició de
llei a la Mesa del Parlament calen, com a mínim, 50.000 signatures.

QUI SOM?
Ara fa un any des de l’Assemblea Groga es va
llençar la proposta de plantejar una llei del
sistema educatiu de Catalunya que ens ajudés a revertir les retallades i privatitzacions
de l’educació pública així com a plantejar un
nou model educatiu. Un model nascut de la
concepció integral de l’educació de l’escola
bressol a la universitat, pública, democràtica, laica, coeducadora, inclusiva, universal,
per al poble i en català.
La proposta va anar creixent i enriquint-se amb
aportacions de moltes persones i col·lectius
realitzades en assemblees obertes fins a assolir el redactat final. La Comissió Promotora, conformada per 60 persones d’àmbits
educatius i territorials molts diversos, va
presentar el text definitiu a la mesa del Parlament i aquest va donar llum verda al procés
de recollida de signatures.
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QUÈ VOLEM?
• XARXA PÚBLICA ÚNICA I GRATUÏTA de bressol a universitat per a fer efectiu, real i universal el dret a l’educació de tota la ciutadania
sense importar el seu origen social.
• REDUIR PROGRESSIVAMENT ELS CONCERTS
ESCOLARS començant per aquells centres
que cobren quotes molt altes i els que segreguen per qüestió de sexe. Els centres concertats en un període de 10 anys podran passar a
ser públics o quedar privats sense subvenció
ni concert.
• NO PERMETRE LA GESTIÓ PRIVADA ni la
participació d’empreses privades al sistema
educatiu públic. Acabar amb la privatització
de la gestió de centres educatius públics. En
l’àmbit universitari no es podran destinar fons
públics a fundacions i entitats privades que
ofereixin estudis universitaris.
• DEMOCRÀCIA a les universitats públiques.
Recuperar la gestió democràtica dels centres educatius arrabassada per LEC i per la
LOMCE. Cap òrgan decisori o de govern podrà
tenir com a membres representants del món
empresarial.
• AUTONOMIA de centres real, pedagògica,
sense direccions imposades des de fora i
amb projectes educatius discutits al si de
l’escola, amb la participació de les famílies i la
col·laboració amb l’entorn proper. En l’àmbit
universitari, la recerca ha de ser d’interès per
al benestar de tots els membres de la societat
i sense la pressions de l’empresa privada.

• IGUALTAT DE GÈNERE perquè les dones estiguin tan presents com els homes en els òrgans decisoris, de coordinació i de direcció.
• AVALUACIÓ del sistema educatiu que serveixi
als centres per a millorar i als estudiants per
a reconèixer la seva feina i avançar en la seva
formació. En l’àmbit universitari, les avaluacions dels i les estudiants, investigadors/es i
docents s’han de fer amb esperit cooperatiu
i fomentant la continuïtat de les trajectòries
acadèmiques.
• CONDICIONS LABORALS DIGNES dels treballadors i treballadores per acabar amb la precarietat i la flexibilitat laboral mitjançant la
funció pública, donant estabilitat i seguretat
al personal.
• EL CATALÀ, llengua vehicular de tot el sistema educatiu.
• ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES. No permetre la privatització de les escoles bressol ni de
la seva gestió. La titularitat i gestió de totes
les escoles bressol ha de ser de la Generalitat, per tal d’evitar les desigualtats entre els
diferents municipis.
• FINANÇAMENT. Destinar un mínim del 6% del
P.I.B. a l’ensenyament públic. Per compensar
desigualtats s’ha de pactar,
amb els agents educatius,
una discriminació
positiva en el repartiment dels recursos.
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