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catalana, una trobada que pretén donar una panoràmica completa de la situació actual de 
l’educació i l’escola públiques a Catalunya i dels temes cabdals que en aquests moments ja 
estan definint el seu present i hipotecant el seu futur. 

Convoquem a docents, famílies, estudiants i ciutadania en general a aquest fòrum obert que 
tindrà lloc el proper dissabte 25 de març de 2017 a l’Institut Sant Andreu de Barcelona. 

AFA CEIP Patronat Domènech, AMPA CEIP Vila-romà, Assemblea Groga, Assemblea 
Groga de Gràcia, Assemblea Groga de Molins de Rei, Assemblea Groga de Nou Barris, 
Assemblea Groga de Sants, Bressol Indignades, CCOO Educació, CGT Ensenyament, CNT 
Educació, Coordinadora Ampa Nou Barris, Coordinadora Educació Pública Vallès Occidental 
(CEPVOC), Desmilitaritzem l’Educació, Despertaprofes, Edualter, Embat, Famílies Sense 
Places, Fampas Badalona, Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de 
Catalunya (FAPAC), Fundació Ferrer i Guàrdia, L’Empordà Es Mou, Marc Unitari de la 
Comunitat Educativa (MUCE), Plataforma per l’Educació Pública del Poblenou, Plataforma 
per una Educació en Economia Crítica i Plural (PLEEC), Rella. Associació de Mestres i 
Professorat Jubilats, Seminari Ítaca d’Educació Crítica (SIEC), Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans (SEPC), UGT Educació, USTEC-STEs, Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI), 
Xarxa Groga de L’Hospitalet. 

Barcelona, 7 de març de 2017 

 

 


