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Sant Pere de Vilamajor, 12 de març de 2022
Benvolgut alumnat i famílies,
Per als propers dies 15, 16, 17, 23, 29 i 30 de març, els sindicats d'Educació han convocat
vaga a les escoles i instituts de Catalunya.
Ahir divendres a la tarda, la direcció del centre va rebre la següent comunicació:
“En representació del professorat que ens adherim a la vaga convocada pels Sindicats
d'Educació durant 5 dies de març, volem comunicar que avui ens hem reunit i
proposem concentrar els esforços el primer dia de la convocatòria: els dimarts 15 de
març. D'aquesta manera, podem exercir el nostre dret a vaga de forma unitària el dia
15 i quedarà a parer de cadascú adherir-se a les altres jornades.
Els motius darrere aquesta vaga inclouen totes les reivindicacions i demandes que
s'han anat posant sobre la taula del Departament els darrers anys.
El personal dels centres educatius lluitem alhora per la qualitat de l'educació i pels
nostres drets laborals, perquè són dos elements indestriables. L'escola pública som
tots! És per això que ens estem organitzant per baixar conjuntament a la manifestació
de dimarts convocada als Jardinets de Gràcia.”

Per tant, amb aquesta carta us informem que:
✓ Per al proper dimarts 15 de març el centre obrirà les portes garantint els serveis
mínims decretats i d’obligat compliment:
“Una persona de l’equip directiu per cada centre i per a l’ensenyament infantil, de
primària i secundària (de 3 a 16 anys): un docent per cada 3 unitats o aules.”
Per a aquest dia, dimarts 15 de març, demanem a les famílies la vostra col·laboració
i que, en la mesura que us sigui possible, no porteu al centre el vostre fill/a.
✓ Per a la resta de dies amb convocatòria de vaga per a aquest mes de març:
El centre romandrà obert garantint l’atenció educativa a tot l’alumnat, però, amb
possibles afectacions en el desenvolupament normal de les classes. Així mateix,
comunicar-vos que es garanteixen les següents sortides: Saló de l’Ensenyament de
BCN (4t d’ESO) de dijous 17 de març, sortida a la Maternitat d’Elna (4t d’ESO) de
dimarts 29 de març i l’Estada Lingüística (1r i 2n d’ESO) del 28 al 30 de març.
Afegir que, a data d’avui, sí tenim garantit, per part del Consell Comarcal, el normal
funcionament del servei de transport.
Finalment, us vull fer arribar una infografia, compartida per la Junta de directores i directors
dels instituts públics del Vallès Oriental, amb l’objectiu d’informar-vos els motius que, com a
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Equip directiu i en coherència amb el Projecte Educatiu de Centre i Projecte de direcció
vigents al nostre institut, sí compartim d’aquesta convocatòria de vaga.

Gràcies per la vostra col·laboració.
Per qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta qüestió, l’equip directiu resta a la vostra disposició.
Atentament,
Mercè Sigalés, directora.

