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30 de gener  | 16:00 - 18:00 hores | Aula 1.1
Educació: l’estat de la qüestió

31 de gener  | 10:00 - 12:00 hores | Aula 1.1
L’educació que volem



30 de gener  | 16:00 - 18:00 hores | Aula 1.1 

Educació: estat de la qüestió

Presentació
L’educació pública en crisi

16:00

    ► Heithor Zanini, Revolta Global - EA

Estat de la qüestió
Educació primària, secundària i universitària

16:10

Primària i secundària a càrrec de:
    ► Rosa Cañadell, USTEC-STEs (IAC)
    ►Miquel González, CGT 
Universitat a càrrec de:
    ► Ermengol Gassiot, CGT
    ► Anna del Pino Pérez, AEP
    ► Joan Giner, Assemblea ETSE UAB

Debat 
La lluita per l’educació

17:00

Modera:
   ► Grup d’Estudi de la Universitat Pública (GEUP)

Trobada de Lluites 
per l’Educació Pública i Popular



31 de gener  | 10:00 - 12:00 hores | Aula 1.1

L’educació que volem

Presentació. La Trobada de Lluites 
per l’Educació Pública i Popular

10:00

    ► Carles Rivas, USTEC-STEs (IAC)

Punt de partida
Buidatge de les conclusions del taller previ

10:10

    ► Carles Rivas, USTEC-STEs (IAC)

Debat 
La lluita per l’educació
     EIX 1  Objectius Comuns
     EIX 2  Mitjans: organització i mobilització
     EIX 3  Expansió social

10:30

Modera:
   ► Revolta Global-EA

Trobada de Lluites 
per l’Educació Pública i Popular



“Educació en crisi” no és un títol escollit a l’atzar; respon al dia a dia 
d’escoles, instituts i universitats. Des de fa anys, l’Administració ha 
tendit a desprestigiar el paper i la importància que té l’educació pú-
blica. Això ho ha demostrat tant des de la vessant econòmica, amb 
successives retallades a aquest servei universal, com des de la 
vessant social, menyspreant el paper fonamental que té l’educació 
en la formació de persones conscients i crítiques.

Amb l’aprovació de la LEC (Llei d’Educació de Catalunya) i l’aplicació 
del Pla Bolonya, hem tornat a comprovar que l’estratègia, en tot 
allò que afecta a l’educació, va en el mateix sentit: la privatització i 
la mercantilització del nostre ensenyament. I no obstant, durant els 
darrers anys la lluita no s’ha aturat, sinó que ha anat creixent.

Davant d’aquest context, un seguit de col·lectius hem analitzat la 
situació de l’educació primària, secundària i universitatària per 
comprobar, altra vegada, quantes reivindicacions tenim en comú i 
quan camí queda fi ns aconseguir l’educació pública i popular que 
volem.

D’aquí neix la Trobada de Lluites per l’Educació Pública i Popular, 
un espai de confl uència on col·lectius de tots tres sectors, estu-
diants, professorat i PAS, hem sentat les bases d’un front comú 
que lluita pel que ens pertoca a tots i totes.

El seminari que us proposem gira entorn la crisi de l’educació. Ana-
litzarem, des de diferents punts de vista, les problemàtiques comu-
nes i específi ques d’estudiants i professorat. 

Parlarem de les  possibilitats que tenim des de la unitat de de-
bat, acció i lluita per l’educació pública i popular.

Seminaris.   L’Educació en crisi.


