Sectorial d’Universitats i Educació
Pla de Treball 2015-2016

La sectorial d’Universitats i Educació té com a objectiu que l’organització i la
gent que hi milita participi activament del moviment estudiantil. Alhora pretén
crear discurs i teixir aliances per reivindicar l’accessibilitat a totes les etapes del
sistema educatiu i proposar alternatives per a que aquest es desenvolupi en el
marc de la laïcitat, la coeducació, la igualtat d’oportunitats, el pacifisme, la
construcció d’individus crítics i la democràcia.
Volem plantar cara a les ofensives imposades des dels actuals govern de
Catalunya, l’Estat Espanyol i la UE donant suport a mobilitzacions (vagues,
manifestacions, jornades de lluita) i sumant-nos-hi, i alhora treballar per incidir
en les institucions.
La sectorial està dividida en grups diferents, ja sigui d’universitat o de facultat
depenent de la realitat de cada centre. Hi ha un bon grup de gent que
s’encarrega de fer arribar als seus respectius centres les campanyes de JEV
(cartells, postals, carpetes...), fer repartides de jovents i organitzar actes.
El sindicat estudiantil de referència de JEV és l’AEP, per això des de la sectorial
apostem per mantenir i enfortir els lligams amb aquesta organització sempre que
sigui possible i positiu tant per a l’organització com a per la militància.

Tenim els següents objectius:
-

-

Visibilitzar JEV a les universitats, interpel·larl’estudiantat perquè vegi
l’organització com una eina per reivindicar els seus drets i formar-se.
Organitzar i participar en actes (xerrades, debats...) en les universitats, ja
siguin per campanya electoral, com per altres campanyes, com per
exemple STOP TTIP.
Fer seguiment de les reformes educatives i les ofensives que rep
l’educació des del Govern Autonòmic, de l’Estat o de la UE.
Donar suport o participar a les mobilitzacions estudiantils en resposta a
l’augment de taxes, llei Wert, Estratègia 2015...
Estar informats i informades de tot allò relacionat amb el moviment
estudiantil. Estar al dia sobrela situació de les diferents assemblees de
facultat i les demandes de tota la comunitat educativa.

-

-

Fer seguiment de la Futura Llei de la Formació i Qualificació Professional
de Catalunya que ha d’aprovar el Parlament.
Continuar les relacions amb entitats interassociatives com el CNJC, amb
plataformes que tracten temes relacionats amb l’educació com
“desmilitaritzem l’educació”.
Consolidar les relacions amb l’AEP.
Fer créixer la sectorial. Aconseguir prou gent per arribar a totes facultats i
campus.
Mantenir les reunions periòdiques i l’activitat per la intranet.

