
PROPOSTA DE CAMPANYA DES DE L’ASSEMBLEA GROGA DE GRÀCIA 

“XARXA GROGA” 
 

La Xarxa Groga vol ser una xarxa de solidaritat entre les diferents escoles, 

instituts, agents educatius i veïns i veïnes de Gràcia per tal de fer front 

estructuradament i de forma organitzada a les retallades i al model d’escola que imposen tant 

la LEC com la LOMCE. 

 

Només una organització de base i participativa on treballem junts famílies, docents , alumnat, 

monitors, altres treballadors dels centres d'educació i qualsevol persona interessada en 

treballar per la qualitat de l'educació, pot donar-nos la força que necessitem per defensar 

l'educació pública. 

 

L’Assemblea Groga de Gràcia és el nucli organitzatiu des d on s'impulsa la campanya i convida 

tots els centres educatius, entitats i persones a sumar-se i participar de forma activa en les 

decisions sobre els passos a seguir.  

 

Sovint hem construït la nostra identitat en negatiu, posicionant-nos contra determinades 

polítiques i actuacions. Aquesta vegada volem dur a terme un procés de construcció en positiu 

on cada escola, institut i entitat pugui definir-se com a groga sota unes premisses i conceptes 

amplis però que podem compartir com a irrenunciables. Així, hem creat un document amb la 

definició de com volem que siguin els nostres centres educatius per tal que tothom que ho 

vulgui s'hi pugui adherir.    

 

Declarar-nos escola groga i organitzar-nos en xarxa visualitzarà que som moltes les que volem 

lluitar per una escola pública de qualitat. Junts llars d'infants grogues, escoles grogues, instituts 

grocs, casals oberts grocs... tindrem més força. 

 

Per això hem pensat :  

1. Presentació del document d'adhesió a totes les escoles i instituts de Gràcia (tant a les 

AMPA com al Claustre i als estudiants en el cas dels instituts) 

2. Discussió interna de cada centre sobre document. Presentació  del document  al  

Consell Escolar per a la seva aprovació i passar a autodenominar-se “escola groga”, 

“institut groc”, "llar d'infants groga". 

3. Socialització i presentació del document i la campanya a entitats de lleure, altres 

entitats i veïns i veïnes del barri 

4. Culminació de la campanya amb una jornada al carrer, on es fa visible la feina duta a 

terme i es presenta la “xarxa groga,” i trobada de tots aquells que hi participem per a 

seguir dissenyant la continuació del moviment.  

 

Difusió 

És important que la campanya tingui ressò. Per fer una bona difusió  proposem: 

- Cada vegada que un Centre o entitat s’adhereixi es desplegui una pancarta o cartell a 

la façana indicant-ho. 



- Tota la comunitat educativa en sigui informada. 

- Cercar i aprofitar oportunitats d'aparèixer en els diferents mitjans de comunicació, en 

especial els del barri. Utilitzar les xarxes socials i bloc per divulgar els centres, entitats i 

persones que s'hi adhereixen. 

 

La creació de la xarxa ha de ser el punt de partida per a iniciar un seguit d'actes reivindicatius 

contra les retallades, les mancances  que patim al barri i  les decisions polítiques que 

perjudiquen greument l'educació pública i per tant el futur dels infants i joves del nostre barri. 

Els passos següents a seguir seran aquells que convindrem entre tots i totes. 

 

Per una escola pública de qualitat! 

 

Document annex:  Document d'adhesió a la xarxa groga. 

 


