Bon dia,
Com ja heu vist, la direcció de l’escola us ha informat sobre la convocatòria de
vaga de tota la comunitat educativa pel proper dijous 24 d’octubre. Es tracta
d’una vaga conjunta per mitjà de la qual, pares i mares, estudiants i docents
volen manifestar la seva disconformitat amb la LOMCE (Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa) i les polítiques de retallades que es venen
aplicant des de fa temps a l’ensenyament públic.
Des de les Comissions Grogues de Sant Cugat us volem informar que
recolzem plenament la celebració d’aquesta vaga. Ens equivoquem molt si
pensem que aquesta protesta no té res a veure amb nosaltres. Afecta no
només als professionals docents, sinò també als nostres infants. És per això
que us volem resumir alguns dels aspectes que han portat a convocar aquesta
vaga. Us demanem que els llegiu amb atenció, ja que afecten al dia a dia dels
nostres fills i filles. La notable reducció de recursos per l’escola i l’entrada en
vigor de la LOMCE, faran inviable l’educació, amb una visió merament
assistencial i no educativa
AFECTACIONS A ALUMNES I ESTUDIANTS
o S’estableix una via d’itineraris amb titulacions diferenciades en l’etapa
obligatòria, que segrega els alumnes. El teu fill, als 13 anys haurà de decidir
si estudia Batxillerat o Formació Professional, sent aquesta una decisió
irrevocable. La llei pot fins i tot suggerir als centres que optin només per un
dels itineraris, fracturant així la societat de forma irreversible, fomentant una
ideologia classista i segregadora.
o Augment de les taxes universitàries, dificultant-ne l’accés a persones sense
recursos econòmics.
o Imposició d’un preu a la Formació Professional.
o NO es cobrirà cap baixa inferior a 10 dies.
o En el cas de baixes superiors a 10 dies, a l’etapa de primària, es cobriran
les baixes només de tutors, i es farà a partir del sisè dia. Les baixes
d’especialistes i mestres de suport es cobriran a partir del desè dia, tan a
primària com a infantil.
o Reducció de beques.
o Augment de les ràtios i reducció en el suport educatiu: més nens per aula
amb menys docents.
o Rebaixa dels pressupostos dels centres.
AFECTACIONS A LES FAMÍLIES
o Pèrdua de poder de decisió del Consell Escolar (format entre d’altres per
representants de l’AMPA), relegant-lo a un òrgan merament consultor.
o En la mesura que baixen els pressupostos destinats a l’educació, les
famílies (les que poden) es veuen obligades a augmentar les seves
despeses educatives.

	
  

AFECTACIONS AL PROFESSORAT
o
o
o
o

Reducció de plantilles de professorat en més de 5.000 llocs de treball.
Rebaixes salarials.
Augment de les càrregues de treball.
Precarització de les condicions laborals

AFECTACIONS AL PERSONAL DE SUPORT EDUCATIU i PAS
o Les baixes de personal PAS no es cobriran mai i les de TEI, només en cas
d’embaràs
o Reducció de plantilles
o Privatització de serveis
o Rebaixes salarials.
Aquesta nova llei ens afecta a tots. L’eduació és la base d’una societat lliure,
pensadora i productiva, no podem permetre que ens posin barreres. Recolza la
vaga en la mesura que puguis!.

Comissions Grogues de Sant Cugat.

