
Carta a les AMPAs i AFAs de Catalunya

Benvolgudes famílies

Ens adrecem a vosaltres des de la modèstia de pares i mares implicats en la defensa i millora del sistema educatiu
públic  per  informar-vos  que  des  del  mes  d’octubre  s’estan  recollint  signatures  per  presentar  una  Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) al Parlament de Catalunya que proposa un nou sistema educatiu per Catalunya. 

Les actuals lleis d’educació, la LEC (Llei Educativa de Catalunya), la LOMCE (coneguda com Llei Wert), les 
taxes universitàries, les retallades, el tancament de línies a centres públics i la privatització de les escoles bressol,
estan convertint la trajectòria educativa dels nostres fills i filles en una cursa d’obstacles, cada cop més elitista i
mercantilitzada. 

Ara fa un any una mare del Maresme, va tenir la idea de fer una Iniciativa Legislativa Popular (una proposta de
llei feta per la ciutadania) sobre el sistema educatiu. Es va considerar que, després de 2 anys de lluites contra les
retallades, era el moment de passar a una fase més de proposta i no tant de denúncia. A partir de les aportacions
obertes de molts actors de la comunitat educativa i de la societat civil, es van redactar els principis que haurien de
regir el sistema educatiu.
 
El resum dels seus propòsits és el següent: 

1. Fer efectiu, real i universal el dret a l’educació per part de tota la ciutadania sense importar el seu origen social,
amb gratuïtat total des de bressol a universitat.

2. Acabar amb els concerts escolars, amb la participació d’empreses privades al sistema educatiu públic i amb la
privatització de la gestió de centres educatius públics de bressol a universitat. 

3.  Recuperar  la  gestió  democràtica  dels  centres  educatius  arrabassada  per  la  LEC i  per  la  LOMCE amb la
participació de famílies, infants i joves en els òrgans que li són propis.

4. Instaurar un concepte d’autonomia de centres pedagògica i no de gestió, sense direccions imposades des de fora
i amb projectes discutits al sí de l’escola, i sense la pressió de l’empresa privada en la funció que li és pròpia a la
universitat.

5. Una 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.

6. Allunyar-se de la flexibilitat laboral tan demanada per la patronal i els organismes financers internacionals
mitjançant la funció pública, donant estabilitat i seguretat a les plantilles.

7. Establir el català com a llengua vehicular de tot el sistema educatiu.

8. La cessió de les Escoles Bressol de titularitat municipal i les subcontractades a la Generalitat.

9. Un finançament acord amb la importància que té l’educació per a la vida de les persones i per a la
societat, amb un percentatge del PIB igual, com a mínim, a la mitjana europea.

Aquests nou principis bàsics suposarien  capgirar el model educatiu actual i garantir una educació
universal i gratuïta i així, la igualtat d’oportunitats.



Avui ens adrecem a vosaltres perquè hem de fer un esforç col·lectiu per aconseguir les 50.000 signatures
necessàries perquè la ILP arribi al parlament i pensem que el paper de les famílies (AMPAs i AFAs) és
de vital importància. 

La Comissió Promotora pot venir a les vostres escoles a fer xerrades informatives sobre la ILP per tal
que cada cop més pares i mares coneguin aquesta iniciativa. 

Podeu consultar tota la informació a la web www.ilpeducacio.cat i com a AMPA us podeu adherir a la
ILP des de la mateixa pàgina, exercint així una mostra de suport real. 

Aquests mesos de recollida de signatures, són també dies per a mobilitzar-nos i debatre. Participar en
aquests debats representa poder aportar idees encarades a enriquir el text per al futur debat parlamentari,
a partir del març.

En aquests moments on s’està decidint tot, pensem que la ILP assenta uns bons fonaments per vertebrar
l’educació que volem. 

Per això, les AFAs i AMPAs sotasignants animem a totes les AFAs i AMPAs de Catalunya a adherir-se a
la ILP per un nou sistema educatiu a Catalunya i a participar en la recollida de signatures. 

No podem permetre que es destrueixi l’educació dels nostres fills i filles, per això hem d’estar tots i totes
unides en aquesta lluita i en aquesta iniciativa per un nou sistema educatiu!

Perquè un altre món sigui possible, una altra educació és necessària

http://www.ilpeducacio.cat/

