La Sectorial de Docents, com a entitat de l'ANC, té l’objectiu de col·laborar a crear, en tots
els àmbits relacionats amb la docència, l'ensenyament i l'educació, les condicions
objectives necessàries perquè la independència sigui possible.
Per fer-ho ens proposem d’arribar a tots els centres educatius de qualsevol etapa i/o àrea
educativa, a tots els docents, als pares i mares, a les AMPES, i a les institucions i entitats
relacionades amb el món educatiu.
Actualment estem centrant el nostre treball en els següents projectes de l'ANC:
• Un sol poble: que consisteix a ampliar i consolidar la majoria social per aconseguir una
clara majoria favorable a la independència.
• De la desobediència a la sobirania: que promou la desconnexió progressiva de l'estat
espanyol. En serien exemples l'exercici de la sobirania fiscal (no pagar els impostos a la
hisenda espanyola) o no acatar determinades lleis com la Llei Wert que envaeixen la
nostra sobirania i les competències del govern de Catalunya.
• El país que volem: que consisteix a obrir un debat sobre l'escola, l'educació i
l'ensenyament que volem, amb l'objectiu d'arribar a trobar els pilars educatius bàsics
compartits per tothom i que haurien de dibuixar les prioritats del sistema educatiu del
nou Estat.
• Signa un vot per la independència: també volem col·laborar, en la mesura de les
nostres possibilitats, en la recollida de signatures de la campanya Signa un Vot.
Per tirar endavant el dia a dia de la Sectorial, ens hem dotat de la següent estructura
organitzativa:
• Coordinadora: Àngels Folch
• Secretari: Pep Pons
• Tresorer: Pep Salva
COMISSIONS DE TREBALL:
• Educació Infantil i Primària, coordinada per Carles Capellades
• Educació Secundària, coordinada per Roger Bernet
• Formació Professional, coordinada per Cristòfol Estrella
• Universitats, coordinada per Magdalena Sellés
• L’escola que volem, coordinada per Núria Vinyals
• Llengua Catalana, coordinada per Josep Maria Virgili
• Actes i Accions, coordinada per Elisenda Romeu i Esther Alba
• Comunicació, coordinada per Joan Garcia i Xavier Serra

Per poder assolir els objectius proposats i progressar adequadament necessitem comptar
amb tots els membres, simpatitzants i col·laboradors de l'ANC que s'han inscrit com a
membres de la Sectorial de Docents i de tots aquells que decidiu de fer-ho a partir d'ara.
Us convidem doncs a assistir a les assemblees que anirem convocant periòdicament per
anar avaluant el progrés en els objectius fixats.
Si voleu integrar-vos en alguna de les comissions podeu posar-vos en contacte amb
nosaltres a través d’aquesta bústia de correu: docents@assemblea.cat
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