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en d’altres aspectes fonamentals (com la nova arquitectura del sistema piramidal, el 
recentment aprovat decret d’inclusió, la introducció de continguts doctrinaris com 
l’educació financera o la religió o les avaluacions externes de competències). 

· Conèixer els nous models d’innovació pedagògica privats que han irromput en 
l’educació pública —especialment Escola Nova 21— i reflexionar sobre la bona acollida 
que han tingut, el marc ideològic que representen, el paper que estan jugant dins les 
escoles públiques i el paper que estan jugant en el procés de privatització i 
mercantilització de l’educació.   

· Repensar els principis de la renovació pedagògica dins l’escola pública atenent a 
les realitats polítiques, socials, econòmiques i laborals actuals per començar a posar les 
bases d’un model de renovació emancipador i socialment transformador prou 
identificable, sòlid i valent que esdevingui una alternativa ferma als projectes d’innovació 
políticament conservadors.  

 
Per tot això convoquem a docents, famílies, estudiants i ciutadania en general el proper 
dissabte 18 de novembre de 2017 de 10 a 19 h per debatre plegats al recinte de l’Institut 
Barres i Ones i l’Escola Ítaca de Badalona (carretera Antiga de València 95, metro L2: 
Artigues/SantAdrià, metro L10: Llefià). 
 
Convocants: AFA CEIP Patronat Domènech, Assemblea Groga, Assemblea Groga de 
Gràcia, Assemblea Groga de Nou Barris, Bressol Indignades, CCOO Educació, CGT 
Ensenyament, Col·lectiu Pere Quart, Coordinadora Ampa Nou Barris, Edualter, Embat, 
Fampas Badalona, FAPAC, Fundació Ferrer i Guàrdia, Rella Associació de Mestres i 
Professorat Jubilats, Seminari Ítaca d’Educació Crítica (SIEC), UGT Educació, USTEC-STEs 
(IAC), Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI), Xarxa Groga de L’Hospitalet. 
 
Barcelona, novembre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segueix-nos a: 
 
www.debateducaciopublica.net 
debateducaciopublica@gmail.com 
Twitter: @debateducacio 
Facebook: @debateducaciopublica 
 
 

Hashtag del debat extraordinari del 18 de novembre: 

#DebatEduca 

 
 


