Estimades famílies,
Us comuniquem que aquest curs, pel dia 8 de març, el claustre de l’escola, hem decidit NO
fer vaga. En part, degut a la realitat actual de la COVID-19.
De totes maneres, no ens sobren motius per continuar reivindicant que les dones i les nenes
som el col·lectiu que més drets hem perdut com a conseqüència de la pandèmia.
●
●
●
●
●
●

Continuen havent diferències salarials. Per la mateixa feina, encara els homes
arriben a cobrar un 23% més que les dones.
Encara hi ha poques dones en càrrecs de responsabilitat a tot els nivells. També en
els càrrecs directius de les escoles.
Es desprestigien els sectors laborals on majoritàriament hi treballem les dones
(infermeria, educació, monitoratge, neteja, geriatria…)
Continuem tenint dificultats per conciliar la vida familiar i laboral. El context de la
pandèmia, encara ha agreujat la situació.
Ha augmentat la taxa d’atur en el darrer any, on el sector aturat majoritàriament són
dones i joves.
Les dones continuem patint violència masclista, assetjament digital, exclusió social…
i enguany som qui pateix més precarització laboral i pobresa.

Davant d’aquesta realitat, com a claustre:
● Continuem reflexionant i formant-nos per fer de l’escola un espai coeducatiu. On
cada infant sigui escoltat, tingui veu, pugui participar i aprendre sense diferències per
raó de gènere.
● Us animem que ajudeu a les vostres filles i fills a buscar referents femenins, per
donar valor a les tasques de cura, i també visibilitzar tantes dones que en el món de
la cultura, l’esport, la política, la ciència, la filosofia, la matemàtica, la literatura...han
estat silenciades.
● Seguim pensant que l’educació i l’equitat cultural són l’instrument fonamental per
empoderar les nenes i combatre aquestes injustícies estructurals.
● Informar-vos que a l’interior de l’escola farem una exposició de dones referents.
També a la tanca de l’escola penjarem cartells reclamant la igualtat d’oportunitats
sense discriminació per raó de sexe.
● Si voleu podeu participar en algun acte que al barri es faci en relació al 8 de març.

