
Proposta d'ordre del dia per al dia 31 de Gener

Assemblea  de treball  i propostes en defensa de l'educació pública

Benvolgudes companys i companyes,
us animem a participar a l'assemblea per discutir col·lectivament un calendari de lluites per als
propers mesos, dins de la campanya per la ILPEducació, amb l'objectiu compartit d'avançar cap
a una educació pública, laica, popular, democràtica, inclusiva, coeducadora i en català.

L'assemblea serà oberta per n'Iñaki  Aicart,  portaveu de l'assemblea de docents de les Illes
Balears, que ens explicarà la situació allà i el “llibre Verd de l'educació”, iniciativa similar a la
ILP d'educació en quant que proposa uns mínims sobre com ha de ser l'educació.

La proposta d'ordre del dia és la següent (TOTES LES PROPOSTES DE MOBILITZACIÓ ES
DECIDIRAN A L'ASSEMBLEA ):

1- Obertura d'Iñaki Aicart,  15 minuts més 15 minuts de preguntes o intervencions

2- Planificació del calendari de lluites  fins a l'entrega de signatures (Valoració de les
propostes aportades) 1:30

 Recollida de plecs plens de la ILP Educació 

 Parada de taules per a recollida de signatures de la ILP als màxims pobles i ciutats

possibles el 14F aprofitant les rues de dissabte de carnaval
 Setmana de lluita del 6 al 8 de març: accions descentralitzades als territoris amb les

reivindicacions  locals  (ja  hi  ha en  marxa  accions  a  Sabadell,  Mataró,  Barcelona,
Universitats  entre  d'altres).  Les  reivindicacions  van  des  de  les  beques  menjadors,
contra el tancament de línies públiques.

 També  es prepara un acte polític sobre el procés constituent i el paper de l'educació

 14  de  Març  Manifestació  per  una  educació  educació  pública,  laica,  popular,

democràtica, inclusiva, coeducadora i en català. De bressol a Universitat. 
 20 i 21  de Març (de quin mes?) Autobús educatiu a la marxa de la dignitat

Pausa (10 minuts)

3- Planificació del calendari de lluites  després de signatures (Valoració de les propostes
aportades) 1:30

 Planificació de mobilitzacions educatives per després de l'entrega de signatures i a la

campanya electoral de les municipals.
 3a Marxa per l'educació  pública, laica, popular, democràtica, inclusiva, coeducadora i

en català.
 Planificació de l'inici de curs 2015-2016 amb una mobilització potent.

És molt important que totes les entitats adherides a la ILP però també aquelles que no ho fan
fet participin i portin propostes per al dia 31. En aquests moments les múltiples eleccions ens
estan portant a una certa desmobilització.  Col·lectivament sempre hem dit que les eleccions
són importants  però que sense moviments organitzats  no es poden assolir  els  canvis  que
tantes i tants defensem. És el moment de ser conseqüents!

Ens veiem el 31 de Gener a les 11h a la sala d'actes de l'associació de mestres Rosa Sensat!


