
Per una educació sexual inclusiva i en llibertat en el sistema educatiu 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT 

De conformitat amb la normativa de dades de caràcter personal en vigor, i qualsevol altra legislació rellevant i actual aplicable, l’usuari queda informat que les 
dades personals proporcionades seran tractades pel Sindicat d’Estudiants únicament per a les finalitats descrites per a la campanya de recollida de signatures. 

El Sindicat d’Estudiants té implantades les mesures de seguretat que la normativa de Protecció de Dades de caràcter personal requereix. Ha adoptat les mesures 
necessàries que evitin l’accés de tercers a les dades sense autorització, la destrucció, la modificació, la reproducció, la divulgació, la transmissió o la reutilització 
d’aquestes. El Sindicat d’Estudiants no comercialitzarà amb cap de les dades personals. 

Per una educació sexual inclusiva i en llibertat en el 
sistema educatiu 

A l’atenció del Ministeri d’Educació 

El passat 14 de novembre, un milió i mig de joves protagonitzàvem una gran vaga general 
estudiantil i més de 100.000 omplíem els carrers de tot l’Estat exigint al nou govern del 
PSOE la creació immediata d’una assignatura d’educació sexual inclusiva en el sistema 
educatiu per educar en llibertat contra el masclisme i la LGTBIfòbia a les nostres aules. 

El combat contra aquesta terrible opressió i violència que patim les dones també és una 
tasca fonamental del sistema educatiu. Any rere any es lliuren milers de milions d’euros de 
diners públics a la jerarquia de l’Església Catòlica, que adoctrina en el masclisme, la 
homofòbia, la transfòbia i fa campanya contra el dret a l’avortament. També hem de 
suportar que se’ns cridi l’atenció i fins i tot se’ns sancioni quan en els mesos d’estiu portem 
samarretes de tirants o shorts perquè sembla ser que poden “provocar algun impuls 
irrefrenable”. És un escàndol que aquest tipus d’arguments siguin imposats en els 
reglaments de règim intern dels centres educatius! La nostra roba i els nostres cossos no 
provoquen absolutament res! 

Des de Lliures i Combatives i el Sindicat d’Estudiants sol·licitem al govern de Pedro Sánchez 
i a la ministra d’Educació que deixin de mirar cap a una altra banda i es posi fi a aquesta 
situació que vivim les joves en les nostres classes. Les i els joves volem la implantació d’una 
assignatura d’educació sexual inclusiva, avaluable i obligatòria en tots els centres d’estudi, 
tant públics com privats, perquè sense importar el nostre gènere, orientació sexual o 
identitat, puguem ser el que som; una assignatura per a l’educació primària, secundària, 
batxillerat i FP que serveixi per educar contra el masclisme i el sexisme, el maltractament, la 
cultura de la violació i contra la LGTBIfòbia i per educar en respecte, fraternitat i igualtat. 

Volem respecte, dignitat, llibertat i la fi dels abusos i la humiliació. 

Prou ja de masclisme a les nostres aules! 
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