
 

 

 

Després d’un any i mig, el dia a dia no ens ha fet perdre de vista que allò que 

ens va fer començar la lluita continua vigent, la qualitat de l’educació segueix 

amenaçada per la realitat de les retallades i per la imminent aprovació de la 

LOMQE, el decret de convivència i el decret del trilingüisme. 

Per tot açò, la Plataforma en defensa de l’escola pública demana a tots el 

col·lectius educatius que es sumim a les tancades per l’educació  convocades a 

nivell estatal per al dia 25 d’abril. Pel que fa a Menorca, la Plataforma  proposa 

que en cada centre educatiu, o com a mínim en un centre educatiu de cada 

municipi, es realitzi una tancada fora de l’horari lectiu.  

Propostes per facilitar l’organització: 

 Les APIMES només han de comunicar  a l’equip directiu l’ús de les 

instal·lacions (Decret 188/2003, de 28 de novembre, pel qual es regulen 

les associacions de pares i mares d’alumnes). Adjuntem model de 

comunicació  

 Els organitzadors de cada tancada decidiran l’horari i les possibles 

activitats a dur a terme. 

 Els organitzadors de cada tancada en faran difusió. Adjuntem model 

d’octaveta perquè pugueu posar lloc i hora. 

 Per facilitar la difusió als mitjans estaria bé que els organitzadors 

comuniquéssiu la vostra tancada a la Plataforma. Ho podeu remetre a: 

preocupatsperlensenyament@gmail.com 

 Propostes d’activitats: xocolatada, conta-contes, bereneta-sopar per 

compartir, debats, xerrades sobre la situació educativa (els ppoints estan 

al blog de la Plataforma), jocs populars, tallers per als petits, visionat de 

vídeos educatius (al blog de la Plataforma hi ha moltes propostes. 

http://plataformaendefensadelescolapublica.wordpress.com/). 

 Estaria bé poder compartir les activitats que fareu. Envieu les vostres 

idees.  

Mares, pares, professorat i alumnat som la comunitat educativa i som els 

únics que podem frenar les ofensives contra l'educació pública tant del 

nostre govern autonòmic com de l’estatal.  

No esperem que un altre ho faci per nosaltres! 

Lluitant també eduquem! 

http://plataformaendefensadelescolapublica.wordpress.com/

