
USTEC.STEs
www.sindicat.netfullDifon

Núm 220

Les entitats que conformen el MUCE –Marc Unitari de la Comunitat Educativa– us animem a promoure i organitzar la 
Diada de l’Educació Pública del vostre barri o localitat amb el lema següent com a l'eix central:

“L'escola pública, l’escola de totes i tots”
Aquestes diades tenen ja una forta tradició i continuïtat en diferents localitats i enguany el MUCE convida 
les comunitats educatives de tots els centres públics de Catalunya a coordinar-se des del centre, a nivell 
de barri i localitat per cooperar en la seva organització.

En aquests moments estem recollint exemples de diferents models de diades que ja han estat organitzades, perquè 
puguin servir-vos d'estímul i motivació.

Aquesta Diada vol mostrar i reivindicar la riquesa i el valor de l'educació pública del vostre entorn. Amb la Diada 
tindrem l’oportunitat de veure com ens comprometem en el treball i la lluita per l'educació pública i la seva qualitat.

També tindrem temps per compartir, debatre, informar-nos, organitzar-nos i donar a conèixer la tasca que fem...

Per tot això demanem als docents i professionals de l'educació, als pares i mares, a l'alumnat i a la ciutadania en 
general que participeu en l'organització d’aquesta Diada de l'Educació Pública del vostre barri o localitat.

Properament rebreu més informació, com també els mitjans i els suports que posarem a la vostra disposició per 
engegar aquesta iniciativa. I als que ja les esteu organitzant, us proposem coordinar-nos i compartir experiències per 
enriquir i enfortir el moviment "Diada de l'Educació Pública de Catalunya"

Marc Unitari de la Comunitat Educativa – MUCE –

Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) - Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) - Associació de 
Mestres Rosa Sensat (AMRS) - Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Secundària (FAPAES) -
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) - Federació d’Educació de CCOO -
Federació d’Ensenyament de CGT - Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) -
FETE-UGT - Sindicat d’Estudiants (SE) - Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)- USTEC·STEs (IAC)

Tota la informació a l'enllaç: http://muce21abril.blogspot.com.es/2013/01/2013-diada-de-
leducacio-publica-lescola_12.html


