
AVUI HA COMENÇAT EL PITJOR CURS A L’ESCOLA 
PÚBLICA CATALANA EN MOLTS ANYS!! 
 
Les retallades que ha patit en concret la nostra escola 
son: 
 

El curs 2011-2012  
 
• en suprimir la sisena hora, van suprimir un mestre de la nostra plantilla. 
• van suprimir una de les 2 hores que teníem per coordinar-nos, fer 

entrevistes etc. canviant-la per  una hora + de classe. 
• van reduir  l’aportació per despeses de funcionament del centre en un 

20%. 
• No han pagat les beques de menjador des del mes de gener. 
• No han pagat l’ajut a les Ampes per reutilització de llibres. 
• No han convocat ajuts per a l’acollida. 
 
El curs 2012-2013 
 
• Amb el mateix nombre d’aules, ens han reduït 1, 5 mestres. 
• Ens han reduït l’hora que ens quedava per coordinar-nos, fer 

entrevistes etc. canviant-la per  una hora + de classe. 
• Els  substituts han arribat a l’escola el mateix dia 12 de setembre en 

comptes del dia 6 per tal de poder preparar les aules. 
• Els substituts que hi hagi al llarg del curs, no se’ls paga les hores de 

pati i per tant no poden fer vigilància, això suposa una càrrega extra 
de feina per la resta de companys, un greuge econòmic per ells que han 
vist reduït el seu sou en un 14% i un perjudici per la qualitat educativa           
( aquestes hores sovint s’utilitzaven per a parlar amb algun alumne, per 
fer acabar la feina aquell que anava endarrerit, …) 

• No es cobriran les baixes per malaltia si no son de més de 10 dies 
laborables . Això suposa que l’alumnat haurà d’estar atès com es pugui, 
repartit a les altres aules o amb un/a mestre/a diferent cada hora que 
desconeix en quin moment de la programació estan aquells alumnes i 
que deixa d'atendre als alumnes que li pertocava…  

• No s'han convocat beques de llibres 

En definitiva, una reducció que afebleix més que perillosament la qualitat de 
l’educació i el model d’escola comprensiva que caracteritza la nostra escola 
pública. 
 
DAVANT LA GRAVÍSSIMA SITUACIÓ, AVUI HEM COMENÇAT 
CONCENTRANT-NOS . 
 
US ANIMEM A PARTICIPAR ACTIVAMENT EN TOTES LES 
MOBILITZACIONS I ACTES REIVINDICATIUS QUE  ES CONVOQUIN PER 
ATURAR AQUEST ATAC. 


