
SOS ESCOLA PÚBLICA
COMENCEM SENSE NORMALITAT 

Els docents de l'escola La Sínia volem informar-vos sobre les noves retallades que 
s'estan aplicant aquest curs 2012-13 i les seves conseqüències:

1. Reducció de plantilles i augment de ràtios: 
- Menys hores de desdoblaments i reforços.

                   - Menys hores d'atenció a la diversitat.
- Més infants per aula.
- 3000 mestres que el curs passat tenien feina s'han quedat sense
   lloc de treball.

2. Els/les docents faran una hora lectiva més:
              - Menys hores de treball de coordinació entre mestres.

 - Menys hores per fer el seguiment d'alumnes.

3. Les substitucions les cobriran a partir de 10 dies laborals de baixa o sigui dues 
setmanes: 

 - El centre perdrà hores d'especialitats (anglès, educació física,
   educació especial i música), desdoblaments i reforços.

4. Els/les  substituts/es del curs vinent no cobraran el 100 % del sou:
       Quan arribin a un centre escolar:
      - No cobriran vigilància de pati. 
      - No tindran una hora de coordinació de docents.
      - No els pagaran dues hores i mitja de planificació d'aula.
      - Les sortides i les colònies estaran a càrrec de la seva “bona       
        voluntat”.

5. Retallada d'hores i de sou del personal administratiu:
- Mitja jornada d'administrativa en lloc d'una jornada complerta 
   que ens pertoca per nombre d'infants.
- A més, un 15% de reducció sobre aquesta mitja jornada.
- En conseqüència, l'equip de gestió ha d'assumir part de les   
  tasques administratives i això suposa menys hores de dedicació 

      pedagògica i de docència.

7.  Menys  dotació  econòmica  per  part  del  Departament  d'Ensenyament  per  a 
despeses de funcionament del centre, mínima dotació de material per a les aules i 
cap dotació en material informàtic:
                - Menys beques i més reduïdes.

- Les quotes de les famílies serviran per cobrir despeses que
   abans anaven a càrrec de l'Administració.

PER AQUEST MOTIU, ELS DOCENTS DE LA SÍNIA ENS ADHERIM A LA PROPOSTA DE 
L'ASSEMBLEA “EDUCAMOLINS” I US CONVOQUEM EL DIA 12 DE SETEMBRE, A 2/4 DE 
5, A UNA CASSOLADA A LA PORTA DE L'ESCOLA I A LA POSTERIOR MARXA FINS A LA 
PLAÇA DE L'AJUNTAMENT PER TROBAR-NOS AMB LES ALTRES ESCOLES I INSTITUTS.

COM MÉS SEREM, MÉS FORÇA TINDREM !!!

Docents de La Sínia


