
HONORABLE CONSELLER D’EDUCACIÓ

L’Equip Directiu del centre............................................................., 
de ....................................................................... recolzat pel claustre 
i pel Consell Escolar, ha acordat comunicar-li que estarem en vaga 
de  zel  o  “treball  a  reglament”  mentre  vosté  continue  incomplint 
l’acord retributiu de la Mesa Sectorial que ha d’actualitzar el nostres 
complements.

Li recordem que té un deute retributiu amb nosaltres que hem 
calculat en uns (1) ........................................ euros, que corresponen 
a  la  pujada  de  l’acord  dels  (2) .........................  càrrecs  d’aquest 
centre i a 9 mesos d’endarreriments.

En els últims temps la nostra càrrega de treball s’ha incrementat 
considerablement  per  decisions  que  vosté  ha  pres  com  la 
presentació  i  posterior  retirada  del  programa  ITACA  de  gestió 
centres,  la  negativa  a  incorporar  personal  administratiu  en  els 
centres  d’Infantil  i  Primària  i  centres  de  Formació  de  Persones 
Adultes,  la  improvització  i  precipitació  en  l’aplicació  de  la  LOE, 
l’aplicació del programa EXIT, la manca de professorat per impartir 
l’anglés  al  segon  cicle  d’educació  infantil  i  al  primer  cicle  de 
primària,  la  reorganització  dels  horaris  per Educació  per  a  la 
Ciutadania i la publicació de tota la normativa d’inici de curs en el 
més d’agost o quan ja estava començat el curs.

Aquestes decisions han suposat un esforç afegit de dedicació al 
nostre treball, però tot i això vosté es nega a complir els acords de 
la Mesa Sectorial i ens continua mantenint com els equips directius 
més mal pagats de l’estat.

Per això, li demanem que desbloquege el pagament de l’acord, 
perquè  mentre  es  mantinga  la  situació  actual,  per  gestionar  el 
centre  dedicarem  única  i  exclusivament  les  hores  que  tenim 
assignades  segons  la  normativa  vigent,  i  deixarem  d’atendre 
qualsevol càrrega afegida o fora d’horari lectiu.

__________________________, de/d’ _______________, de 2008

(1) Cal fer-se el càlcul del deute a tot l’equip directiu.
(2) Cal posar el nombre de membres que conformen l’equip directiu.
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