
 
 

 

 

 

 Terrassa, 6 de maig de 2013 

Benvolgudes famílies, 

 

La plataforma estatal per l'escola pública ha convocat vaga general al sector de 

l'educació pel proper 9 de maig en contra de les retallades i la reforma educativa 

plantejada pel ministre Wert.  

A Catalunya, quatre sindicats de docents i dues associacions d'estudiants s’han adherit 

a aquesta convocatòria per tal de mobilitzar les escoles i instituts públics, una 

mobilització que esperen estendre a les universitats i a tot l'àmbit educatiu, inclosa 

l'escola concertada. 

De la seva banda, les organitzacions de pares FAPAC i FAPAES, d'educació infantil, 

primària i secundària de l'educació pública, recolzen la convocatòria i fins i tot el 

president de la segona, Pere Farriol, ha fet una crida directa a les famílies perquè no 

portin els seus fills a les escoles. 

 

En relació a aquesta convocatòria, us fem arribar les següents informacions: 

 

En aquest moment, un terç de claustre es vol sumar a la vaga i la resta està valorant la 

seva participació per tant desconeixem encara el grau de seguiment total. 

 

En tot cas, estan garantits els serveis mínims que  es dictin  que  acostumen a implicar 

la presència d’un membre de l’equip directiu i 1 docent per cada 4 unitats. 

 

Tenint en compte que la jornada de vaga afectarà la dinàmica escolar s’ha acordat 

suspendre l’activitat lectiva, no hi haurà classe normal. Fins i tot, s’han avançat  a 

dimarts i dimecres les proves de competències bàsiques de sisè així com les sortides 

previstes per a aquest dia. 

 

Les jornades de vaga acostumen a ser dies complicats, us demanem la vostra 

col·laboració per tal que els serveis mínims no es vegin desbordats. 

 

Només s’obrirà la porta principal de l’escola c/ Sometent Castella 169 

 

 

Atentament, 

 

 

L’Equip Directiu 

 



 
 

 

 

 

 

Si us voleu informar millor podeu consultar http://muce21abril.blogspot.com.es/ que 

és l’enllaç al Blog del MARC UNITARI DE LA COMUNITAT EDUCATIVA o a les web de 

sindicats i fapac 

 

http://muce21abril.blogspot.com.es/

