TOTS I TOTES SOM JOSÉ LUÍS!
Accions en centres,
ciutats i comarques
En aquest espai publicarem les accions i
activitats unitàries i les que ens arriben dels
centres i plataformes comarcals en protesta
per la sanció al director de Monfort
Feu-nos arribar les vostres activitats a:
stepv@intersindical.org
DIA

CENTRE/ENTITAT

ACCIONS

ANY 2009
PROFESSORAT IES LAS NORIAS DE
4
desembre MONFORT
2009
-

Assemblea de suport al director en
conéixer-se la proposta de sanció.
Manifest de suport.

-

Protesta en conéixer la proposta de
sanció.

-

Adhesió al manifest de suport al
director de Monfort promogut pel
professorat del centre.
Representants de la Plataforma per
l’Ensenyament Públic es concentren a
la porta de la Conselleria d’Educació
per mostrar el rebuig a la sanció.

IES ARABÍ D’ALFÀS DEL PI
4
desembre
2009

JUNTA DE PERSONAL DOCENT D’ALACANT
9
desembre
2009
PLATAFORMA PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC
14
desembre
2009

-

PSPV
14
desembre
2009
IES LAS NORIAS MONFORT
15
desembre
2009

-

El grup socialista en les corts presenta
una iniciativa que exigeix al Consell
l’anul·lació de l’expedient sancionador.

-

Concentració en solidaritat amb el
director. Comunitat educativa i
membres de les Juntes de Personal
d’Alacant i València.

ASSEMBLEA ANUAL DIRECTORS IES
15
desembre
2009
ESQUERRA UNIDA
15
desembre
2009

-

L’assemblea de directors d’instituts,
que aplega més de 400 centres, exigeix
la retirada de l’expedient sancionador.

-

La diputada d’Esquerra Unida, Marga
Sanz, mostra una imatge en les Corts
del conseller Font de Mora cap per
avall en solidaridad amb el director
expedientat.

-

STEPV responsabilitza a
l’administració educativa de l’augment
de la conflictivitat si prospera la sanció
al director.

-

Suport del PSPV d’Alacant al director
preparació d’activitats comarcals en els
centres educatius. EU i Compromís
també manifesten el seu suport.

STEPV
15
desembre
2009
PARTITS POLÍTICS
19
desembre
2009

PLATAFORMA PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC
23
desembre
2009

- La Plataforma li lliura al conseller un
dècim de loteria amb el seu retrat cap
per avall.

ANY 2010
16 gener
2010

PLATAFORMES PER L’ENSENYAMENT
PÚBLIC D’ALACANT
- Les Plataformes per l’Ensenyament
Públic de les comaques d’Alacant
acorden mobilitzacions per als mesos
següents.

16 febrer
2010

FINALMENT, CONSELLERIA SANCIONA JOSÉ
LUÍS
- La Plataforma per l’Ensenyament
Públic anuncia mobilitzacions mentre
duren els 20 dies de sanció.

17
FEBRER
2010

PLATAFORMA PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC,
JUNTES DE PORTAVEUS, ADIDE I PARTITS
POLÍTICS

- José Luís Santiago presenta un recurs
contra la sanció.
-Membres de la Plataforma per
l’Ensenyament Públic es concentren a
la porta de Conselleria per a mostrar el
rebuig a la sanció i anunciar
mobilitzacions de protesta.
- La Permanent de la Junta de Personal
Docent d’Alacant acorda demanar al
conseller l’anul·lació immediata de la
sanció.
- ADIDE, l’associació d’inspectors,
acusa a Conselleria de “triturar el codi
professional de les direccions
escolars”.

- PSPV, EU, Compromís i ERPV també
mostren el seu rebuig.
19 febrer
2010

PROFESSORAT IES LAS NORIAS
- El professorat de l’IES Las Norias
penja una pancarta de suport al
director a l’entrada del centre.

22 febrer
2010

JUNTES DE PERSONAL DOCENT

23 febrer
2010

PLATAFORMA PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC

23 de
febrer

JOSÉ LUÍS SANTIAGO

24 de
febrer

JOSÉ LUÍS SANTIAGO

- Les Juntes de Personal d’Alacant i
València acorden manifestos de
solidaritat amb el director i de rebuig a
la sanció. La Junta de València fa una
tancada a l’interior de la Conselleria
d’Educació. La d’Alacant anuncia la
ruptura de relacions amb el director
territorial d’Alacant, Antonio Valero.
- Roda de premsa a la porta de la
Conselleria d’Educació per a anunciar
les concentracions i manifestacions en
suport al director que es realitzaran l’1
i el 3 de març.

- El director de Las Norias s’instal·la a
la porta de l’institut per a continuar
treballant de manera simbòlica, ja que
la sanció el suspén de totes les seues
funcions.

- José Luís Santiago interposa un
recurs contenciós-administratiu contra
la sanció de Conselleria.

25 de
febrer

IES LAS NORIAS

- Tancada massiva de la comunitat
educativa de l’IES Las Norias,
juntament amb professorat d’altres

centres de la comarca. Representants
de STEPV acudeixen al tancament en
solidaritat amb José Luís.

26 febrer
2010

IES LAS NORIAS

26 febrer
2010

IES VERGE DEL REMEI D’ALACANT

- La Conselleria d’Educació obliga al
director en funcions a retirar la
pancarta penjada en la tanca del
centre.

- Concentració en solidaritat amb José
Luís i en protesta per la sanció.

1 març
2010

CONCENTRACIONS EN CENTRES EDUCATIUS

IES Las Norias de Monfort
IES Enric Valor de Picanya

IES Orriols (València)
IES Bunyol

IES Pare Arques de Cocentaina

IES Callosa d’En Sarrià

IES Gaia (Sant V. del Raspeig)
IES L’Arabí de L’Alfàs del Pi

IES Miguel Hernández (Alacant)
IES Enric Valor (Campello)

IES Bahia de Babel (Alacant)

3 març
2010

IES La Marxadella de Torrent (el
professorat, cap per avall)

IES Lloixa de Sant Joan
PLATAFORMA PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC

- Concentracions en solidaritat amb
José Luís i en protesta per la sanció.

ALACANT

CASTELLÓ

VALÈNCIA

