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CARTA A LES FAMÍLIES INFORMANT SOBRE LA VAGA CONVOCADA 

 

SOBRE LA PROPOSTA DE VAGA del dia 18 de gener de 2017 

 

En aquest moment del curs el sindicat d’ensenyament CGT convoca una nova vaga pel dia 18 de gener, 

per tal de manifestar a la societat el descontent, la preocupació i la incertesa que tenim tota la comunitat 

educativa davant les retallades de recursos cap a l’escola pública. De manera resumida, es pretén 

reivindicar:  

- El retorn a l’horari lectiu dels docents anterior a les retallades per tal d’incorporar als centres 

6.000 docents mes oferint major atenció a l’alumnat, més possibilitats de desdoblaments, més 

temps de preparació de classes i correccions, de coordinació, atenció a famílies... 

- Substitucions de tot el personal des del primer dia i des de l’1 de setembre, ja que és 

essencial perquè l’alumnat segueixi les classes amb normalitat quan algun/na docent 

està de baixa o en qualsevol situació de permís 

- Cap tancament d’aules a centres públics i reducció de les ràtios (relació nombre 

d’alumnes per professor) per poder oferir una atenció més individualitzada a l’alumnat. 

* Us recomanem que visiteu les webs dels corresponents sindicats per tal d’obtenir tota la informació detallada de 

les reivindicacions. 

 

Davant d’aquesta convocatòria,  es preveu que el 0% de mestres exerciran el seu dret a vaga. 

Aquest nombre pot augmentar durant el mateix dia per causes alienes a l’escola o per decisió dels 

propis treballadors i treballadores. 

 

Així doncs sapigueu que l’escola oferirà els serveis mínims prescrits a més dels següents serveis que 

no seran afectats:  

 El servei de menjador  

 L’activitat extraescolars  

 El Servei de Transport Escolar 

 

Cal dir que no podem assegurar que la jornada es desenvolupi amb plena normalitat, tampoc sabem 

com es presenta la conjuntura social per aquest dia ni les repercussions alienes a l’organització del 

centre, per tant l’escola no es fa responsable de les possibles incidències externes. 

 

El professorat de l’escola Pilarín Bayés reivindica que s’augmenti la inversió en educació 

pública, semblant a la que hi destinen països veïns, per tal que tota la nostra comunitat 

educativa disposi dels màxims recursos possibles en benefici de tots/es i del futur de la nostra 

societat. I, en aquest sentit, estem totalment d’acord en les reivindicacions realitzades per aquest 

sindicat.  

Volem que el Pilarín Bayés segueixi sent l’escola de qualitat que oferim amb la mateixa il·lusió i 

esforç per la nostra part.   

 

Atentament 

Equip Directiu de l’Escola Pilarín Bayés        Sant Quirze del Vallès (Les Fonts), 17 de gener de 2017 


