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Benvolgudes famílies, 

El proper divendres 18 d’octubre la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i 

la Intersindical-CSC convoquen una vaga general a Catalunya amb el lema “Pels 

drets i les llibertats. VAGA GENERAL”. 

Aquests dos sindicats, que representen una gran majoria dels docents afiliats 

arreu del territori, proposen una aturada per tal de denunciar drets i deures dels 

treballadors i treballadores com un salari mínim de 1.200€, el manteniment del 

poder adquisitiu de salaris i pensions vinculats a l’IPC català, la derogació de la 

reforma laboral, la igualtat d’oportunitats a les feines i la bretxa salarial que 

pateixen les dones, entre d’altres. 

Per aquests motius,  i atenent la llibertat de cadascun dels treballadors i 

treballadores  de l'escola, un nombre significatiu de mestres s’adheriran a la vaga 

cosa que provocarà l’alteració del normal funcionament del centre. Quedaran 

anul·lades les activitats de SEP i les extraescolars de migdia i de tarda i totes 

aquelles activitats que no es puguin dur a terme per manca de mestres. El 

menjador garantirà els serveis mínims 

Seguint les instruccions del Departament, l’escola garanteix els serveis mínims 

per aquelles famílies que decidiu dur els vostres fills al centre, amb tres mestres i 

un membre de l’equip directiu. Segons els docents que siguem muntarem els 

grups, quedant alterada l’activitat docent. 

Per aquelles famílies que ho vulgueu, hi ha convocada una manifestació als 

Jardinets de Gràcia de Barcelona a les 17h per tal de reclamar aquests drets i 

deures que no només afecten l’àmbit docent. 

També ens agradaria recordar que, demà dijous 17 d’octubre, a causa de les 

Marxes per la Llibertat que passaran per la Garriga, l’activitat docent pot veure’s 

alterada arrel de les  mobilitzacions i els desplaçaments que han de fer els 

docents. 

Salutacions 

Equip directiu   

 


