
COMUNICACIÓ A LES AMPA              Número: 31

Data: 16/05/2012

Tema: Declaració de FaPaC sobre la convocatòria  
de vaga del proper dimarts 22 de maig

Fem una crida a les famílies a donar suport a la vaga i a la manifestació  
convocada per la Comunitat Educativa a les 12:30 h., des de plaça Universitat  
fins a plaça Sant Jaume de Barcelona.

Benvolgudes i benvolguts,

Des de la FaPaC sempre hem defensat el diàleg com la via preferent per resoldre els 
conflictes. En l'educació no és la primera vegada en la qual s'arriba a un punt de tensió, però és 
potser la vegada que amb més força s'ha estirat la corda. S’ha reduït molt l’aportació 
pressupostària a l’educació tot i haver més alumnes que anys enrere, es fa de l’austeritat el 
principal objectiu de la política educativa, no s’ha obert mai un diàleg seriós amb les famílies, es 
parla d’increments de ràtio, etc. 

Cal dir prou, cal dir que no anem bé, l'educació ha deixat de ser una prioritat per al govern 
de Catalunya. Fa temps que no es parla de com arribar a nivells educatius òptims, de com 
recolzar el nostre sistema educatiu sota una orientació científica deixant de banda la xerrameca. 
Fa temps que les promeses del president Mas en la seva sessió d'investidura sobre el fracàs 
escolar i la manera de superar-lo no són res més que un record, un brindis al sol en la boca dels 
nostres representants. 

Està en joc el futur dels nostres fills i de les nostres filles.

Les famílies no podem restar indiferents davant tanta manca de sensibilitat i tants despropòsits. 
El dia 22 de maig hi ha una convocatòria estatal de vaga que afecta tot el sistema educatiu des 
de preescolar fins a la universitat. Una vaga per dir PROU, per tal que l'educació deixi de ser 
percebuda com una despesa i es consideri una inversió: La inversió més intel·ligent i 
rendible que un poble pot plantejar. És en aquest sentit que com a usuaris del sistema educatiu, 
des de FaPaC donem un suport clar, explícit i inequívoc a aquesta convocatòria.

També volem informar a les famílies que els maldecaps que ens pugui ocasionar la vaga són un 
mal menor al costat de les agressions que hem patit: supressió de la sisena hora en la gran 
majoria de l'escola pública, retard de molts mesos en el pagament de les beques menjador, 
baixes laborals de docents sense cobrir amb el consegüent perjudici per als nostres fills, 



increment de les ràtios de cara al curs vinent, tancament d'escoles, aturada en el pla de 
construcció de nous centres docents, preus desorbitats per a les matrícules universitàries, i un 
llarg etcètera. Total que si mirem una mica bé aquesta vaga deixarà sense escola els alumnes 
de primària durant 5 o 6 hores mentre que gràcies a l'actual administració els nostres fills han 
perdut 175 hores només en aquest curs a causa de l'eliminació de la sisena hora.

En tot cas, valorem positivament l'actitud responsable de mestres i docents en reivindicar per via 
de la vaga el manteniment i millora de la qualitat del sistema educatiu. Unes reivindicacions que 
van molt més enllà de qüestions purament laborals i econòmiques.

Fem una crida a les AMPA i al conjunt de les famílies a donar suport a la vaga així com a la 
manifestació convocada per la Comunitat Educativa a les 12:30 h., que anirà des de la plaça 
Universitat fins a la plaça Sant Jaume de Barcelona. 
Us recordem que a tots els centres educatius hi haurà un sistema de serveis mínims.

DÓNA SUPORT A LA VAGA 22M 
                            PER DEFENSAR LA QUALITAT DE L'EDUCACIÓ PÚBLICA

PARTICIPA EN LA MANIFESTACIÓ 
                           Lloc: PL. UNIVERSITAT / PL. SANT JAUME DE BARCELONA
                           Hora: a les 12:30 h

                              facebook.com/fapaccat                 @FaPaCcat

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Us recordem que per a qualsevol informació addicional o consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres

Delegació Barcelona: 93 435 81 98  /  Delegació Barcelona Comarques: 93 435 81 98  /  Delegació Tarragona: 977 23 45 49 
Delegació Lleida: 973 23 23 59   /  Delegació Girona: 972 21 92 12

  
 

 

 


