INSTITUT VIL·LA ROMANA

Davant la situació actual i la previsió de noves retallades en l’Ensenyament Públic, des de
L’AMPA DE l’INSTITUT VIL·LA ROMANA volem fer-vos arribar la nostra preocupació
per la repercussió que les retallades poden tenir en el funcionament concret del nostre institut i
en general en la qualitat de l’Ensenyament en el nostre país.
De cara al proper curs es preveuen mesures dràstiques que afectaran directament i encara més
a l’organització i funcionament dels centres. Entre d’altres hem de destacar:
1- Augment de la ràtio d’alumnes per aula: fins a 27 alumnes de P3 a 1r de Primària, 30
alumnes de 2n a 6è de Primària, 35 alumnes a l’ESO i 40 alumnes a batxillerat i FP.
2- Més reducció de mestres en la plantilla.
3- No es nomenarà personal extern per cobrir substitucions fins transcorreguts deu dies
lectius des de l’inici de la baixa. Per tant no es cobriran baixes que no siguin superiors a 15
dies naturals.
4- Reducció de la dotació de personal laboral (administratiu, Tècnic d’Educació Infantil,
vetlladors,..)
5- Augment d’hores lectives en detriment d’hores de coordinació i gestió. Potser no podrem
dur a terme projectes que ara tenim engegats.
6- Reducció d’hores de reforç i desdoblaments, això suposarà dificultats per poder atendre
la diversitat.
Davant d’aquesta situació que ens afecta directament com a membres de la comunitat
educativa, des del nostre institut, en coordinació amb la resta d’escoles del municipi, volem
donar suport a les mobilitzacions de protesta del col·lectiu de Mestres i ens volem sumar als
diferents actes programats: Per aquest motiu us convoquem a la concentració d’aquest
dimecres dia 6 de juny a les 17:00 hores davant l’Ajuntament de La Garriga.

DEFENSEM LA QUALITAT DE L’ENSENYAMENT
PROU RETALLADES A L’ENSENYAMENT PÚBLIC
CONCENTRACIÓ DE PROTESTA
DIMECRES 6 DE JUNY A LES 5 DE LA TARDA
DAVANT L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
US HI ESPEREM!

