Accions en centres,
ciutats i comarques

actualitzat a 3 de maig

En aquest espai publicarem les accions i
activitats unitàries i les que ens arriben dels
centres i plataformes comarcals de la
convocatòria de la vaga.
Feu-nos arribar les vostres activitats a:
stepv@intersindical.org

DIA

CENTRE/ENTITAT

ACCIONS

23
JUNTA DE PERSONAL DOCENT
març
!µ) +1

-

Aprovació resolució de suport a la vaga del
28A.

24
IES BADIA DE BAVER !µ) +1
març
-)1#,/*!µ) ,&
25
març

-

Tancada.

-

Reunió ABMOBM>O>@F¡Aµ>@QFSFQ>QP@LJ>O@>IP
en els centres educatius.

-

Actes públics informatius el 30 de març.
DB?>QP>J?BIPJLQFRPABIµ>QROBAR@>QFR
ABIAµ?OFI 

-

Aprovació resolució de suport a la vaga del
28A.

-

Aprovació resolució de suport a la vaga del
28A.

-

25 març-22 abril: Informació i discussió
Aµ>NRBPQPMRKQP>*-P  I>RPQOBP 

30
-)1#,/*-"/)µ"+0ENYAMENT
març
-)& !µ) +1

JUNTA DE PERSONAL DOCENT DE
CASTELLÓ
JUNTA DE PERSONAL DOCENT DE
VALÈNCIA
PLATAFORMA DE TORRENT

CP EL ROMERAL (ALCOI)
31
AMPA IES LA PATACONA (ALBORAIA)
març
ASSEMBLEA PROFESSORAT
IES ORRIOLS DE VALÈNCIA
CONSELL ESCOLAR IES CAMPANAR DE
VALÈNCIA
CONSELL ESCOLAR IES DR. LLUÍS
SIMARRO LACABRA DE XÀTIVA
#"3"-#"!"/ & !µ00, & &,+0
!µ)2*+"0!" "+1/"0!"#-

1
abril

2
abril

COORDINACIÓ COMARCAL DE CENTRES
DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
!")µ) +1
-)1#,/*!µ")5
http://noalaconcertacion.blogspot.com/

-)1#,/*-"/)µ"+0"+6*"+1
PÚBLIC

Estudiants i Consells Escolars de Centre.
- Tancades als centres amb taules rodones,
preparació de pancartes. Un centre, una
pancarta.
- Tancada de 18h a 20h
-

Manifest de convocatòria de la vaga:
http://ampapatacona.wordpress.com/
Suport a les mobilitzacions pantejades per
la Plataforma per l'Ensenyament Públic.
Tancada Aµ>?OFI
Adhesió a la convocatòria de vaga del 28A.

-

-

Adhesió a la convocatòria de vaga del 28A.

-

Adhesió a la convocatòria de vaga del 28A.

Adhesió a la convocatòria de vaga del 28A.

-

?@PGJ2?LA?B??J!.&GQN?LGB?BB¶#JV a
les 19h. Assemblea comarcal per a
informar sobre la negociació i presentar les
mobilitzacions previstes a la comarca.
Tallers de jocs cooperatius i danses del
J¡K 0LM>OAµBKQOBM>KP

-

Roda de premsa de presentació de la
campanya i de la vaga 28A

-

-

Tancada a les aules verdes del CP Miguel
Hernández:

-

Adhesió a la convocatòria de vaga del 28A.

-

Adhesió a la convocatòria de vaga del 28A.

-

Resolució de suport a la vaga ABIAµ>?OFI.

-

Adhesió a la campanya de la Plataforma i a
la convocatòria de vaga del 28A.

-

Tancada de 18h a 20h.

-

Adhesió dels partits polítics (PSPV, EUPV,

CP MIGUEL HERNÁNDEZ (ALCOI)

3
abril

CLAUSTRE IES PARE ARQUES DE
COCENTAINA

CLAUSTRE DE L'IES PERE D'ESPLUGUES
DE LA POBLA LLARGA
4
abril

CONSELL POLÍTIC NACIONAL DE EUPV
http://www.nodo50.org/eupv/
FÒRUM SOCIAL DE VALÈNCIA
http://www.forumsocialvalencia.org/

6
abril

IES PARE VITÒRIA (ALCOI)
PARTITS POLÍTICS

INICIATIVA PV, BLOC, ERPV) a la campanya
de mobilització i a la vaga del 28A.

-

Adhesió del Consell Escolar a les
mobilitzacions del 28A.

-

5 minuts de silenci en defensa de les EOI.

-

Concentració davant el CP Manjón
BOS>KQBPAµI>@>KQ AB@I>O>QBKORK>
tècnica.

-

Cassolada en defensa de les EOI.

-

Adhesió a la convocatòria de vaga del 28A.

-

Adhesió a la convocatòria de vaga del 28A.

-

Adhesió a la convocatòria de vaga del 28A.

-

Roda de premsa en rebuig al document
MOBPBKQ>QMBI@LKPBIIBOAµBAR@>@F¡PL?OBBIP
13 punts de negociació. Reiteració de la
convocatòria de vaga el 28A.

IES SALVADOR GADEA (ALDAIA)
EOI SAGUNT
7
abril

-)1#,/*-"/)µ"+0ENYAMENT
-)& !µ) +1

EOI SAGUNT
8
abril

CONSELL ESCOLAR CP GRAÜLL (XÀBIA)
CLAUSTRE CEIP LLUIS GUARNER
(VALÈNCIA)
AMPA DE L'IES PERE D'ESPLUGUES DE
LA POBLA LLARGA
-)1#,/*-"/)µ"+0"+6*"+1
PÚBLIC

-

Cadena humana >ISLIQ>KQABIµBP@LI>BK
protesta pel nou ROF de les EOI.

-

)>'RKQ>AFOB@QFS>Aµ!&!"rebutja
J¶CVNCBGCLRM@CPR?JBGPCARMPBCJ¶'#1*?Q
Norias de Monfort per permetre penjar la
imatge de Font de Mora cap per avall i el
NR>IFCF@>Aµ¸BP@>KA>I¡P¸FAµ¸FJMRKFQ>Q
>O?FQOOF>ABIµFKPQOR@QLO¸ .

"5" 21&3!µ"/-3
http://www.esquerra.cat/

-

Adhesió a la convocatòria de vaga del 28A.

ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ
(ACPV) http://www.acpv.cat/

-

Adhesió a la convocatòria de vaga del 28A.

-

Penjada d'un llençol groc a la façana de
l'institut amb el lema "28A Vaga"

EOI SAGUNT

16
abril

17
abril
19
abril

00, & & !µ&+0-" 1,/0!µ"!2  & 
DEL PAÍS VALENCIÀ (ADIDE)

AMPA IES PERE D'ESPLUGUES (LA POBLA
LLARGA)

21
abril

-

Roda de premsa a la Fundació Casal Jaume
I de Gandia.

-

Reunió informativa a les 19:00 al CEIP
Núm. 10 de Torrent.

-

Reunió de la Plataforma per preparar la
reunió amb el Síndic de Greuges i possibles
mobilitzacions de Suport al director de Las
Norias de Monfort a les 11:00 h a la porta
del Síndic de Greuges a Alacant (carrer
Pasqual Blasco, núm. 1, 03001 Alacant)
Reunió amb el Síndic Adjunt a les 11:30h
per la denuncia presentada per la
Plataforma contra la política informativa de
Canal 9 a la seu del Síndic de Greuges.
Reunions >J?OBMOBPBKQ>KQPAµERPV
(Agustí Cerdà) i EUPV (Marga Sanz i
M.Ángeles Martínez)

PLATAFORMA DE LA SAFOR

PLATAFORMA DE TORRENT

-)1#,/*!µ) +1
-

-)1#,/*-"/)µ"+0"+6*"+1
PÚBLIC

3" ,3 LKCBABO>@F¡AµPPPL@F>@FLKP
de Veïns i Consumidors)
C/ Matemàtic Marçal, 1-12a · València
http://www.cavecova.org

-

Xerrada-Debat: ·0>RKBKPBKV>JBKQAB
qualitat¸ >J?$BJJ>-FNR MLOQ>SBRABla
-I>Q>CLOJ>MBOIµ"KPBKV>JBKQ-¨?IF@¸a les
19:00h.

22
abril

-

Roda de premsa >Iµ&"0-LR I>O
dµOntinyent a les 12,30h.

-

0CSLG¢?K@CJ.1-#B¶J?A?LRa les 18:30 h
en la seu provincial del PSOE (C/ Alona 25).

-

Tancada a les 20h en protesta per la política
BAR@>QFS>ABI@LKPBIIBOAµBAR@>@F¡

-

Tancada a les 20h en protesta per la política
BAR@>QFS>ABI@LKPBIIBOAµBAR@>@F¡

-

Adhesió >I>S>D>ABIAµ>?OFI

-

Adhesió a la convocatòria de vaga del 28A.
4 grups imparteixen classe en el jardí i en
els passadissos en defensa de les EOI.

-

Adhesió a la convocatòria de vaga i
mobilitzacions de la Plataforma en Defensa
de l'Ensenyament públic.

-

Adhesió a la vaga i a les mobilitzacions de
la Plataforma de país.
Concentració i OB>IFQW>@F¡AµRKIIF?OB
gegant per deixar constància dels desitjos
per a una educació millor.

-)1#,/*!")3))!µ)&!

-)1#,/*!µ) +1
CEIP PLA DE BARRAQUES (EL
CAMPELLO)
IES ORRIOLS (VALÈNCIA)
CLAUSTRE IES )µ")&+

CLAUSTRE I CONSELL ESCOLAR
EOI SAGUNT

ASSEMBLEA PROFESSORAT
IES VICENT ANDRÉS ESTELLÉS
(BURJASSOT)
23
abril

PLATAFORMA DE LA FOIA DE BUNYOL

-

PLATAFORMA DE TORRENT

PLATAFORMA DE LA SAFOR

-

Concentració en la Plaça de la Llibertat de
Torrent a les 19h. Acte de protesta general
amb les pancartes de cada centre i amb el
color groc.

-

Concentració >I>MI>>ABIµ>GRKQ>JBKQAB
$>KAF>PBDRFA>AµRK>J>KFCBPQ>@F¡MBI
carrer Major i Passeig.

-

Concentració Comarcal >IBPµE>I>
-I>>*>GLOAµIWFO>

-

Concentració A>S>KQABIµGRKQ>JBKQAB
Xàtiva a les 19:30h. Suport a la gestió
ABJL@O>QF@>ABI@BKQOBAµEnguera.

PLATAFORMA DE LA RIBERA

PLATAFORMA DE LA COSTERA

00"*)"!"-/,#"00,/1!")µ&"0
L'ARABI DE L'ALFÀS DEL PI (MARINA
BAIXA)

ASSEMBLEA PROFESSORAT IES
RAVATXOL (VALÈNCIA)

-

-

Concentració davant Casa de Cultura a les
13.00h. Per la vesprada, jornada de portes
obertes per a informar dels motius de la
vaga i mobilització.
Adhesió a la convocatòria de vaga del 28A.
Accions en el centre el dia 23 d'abril
conjuntament amb les associacions de
mares i pares i d'alumnes.

-

Tancada a les 21h.

-

Xerrada informativa sobre la vaga a les
17:15h.
Concentració a les 5 de la vesprada en la
porta de l'escola i lectura del manifest de la
Plataforma en Defensa de l'Ensenyament
Públic.
Tancada a les 19h amb la participació del
>P>I'>RJB&  LLOAFK>ALO>Aµ"AR@>@F¡ABI
barri de la Malva-rosa i Junta de Veïns del
barri.

CP MARE NOSTRUM (VALÈNCIA)

CP EL BARRANQUET (GODELLA)

CLAUSTRE I AMPA
CP EL GRAU (VALÈNCIA)
IES ISABEL DE VILLENA (VALÈNCIA)

-

Assemblea conjunta de professorat, mares
i pares i alumnat a les 19,30 hores per a
BUMIF@>OIµBPQ>QABIBPKBDL@F>@FLKP 
convocar la vaga i planificar accions
conjuntes.

-

Tancada a IES *¶QQSKNAG¢ Aµ"IUa les 18
h. ASSEMBLEA COMARCAL

IES SALVADOR GADEA (ALDAIA)

-)1#,/*!µ")5

-

Sopar i debat sobre la situació de
IµBKPBKV>JBKQ>IJRKF@FMFFPL?OBI>S>D>
ABIAµ>?OFI

-

Adhesió del Consell Escolar a les
mobilitzacions de la Plataforma.
Assemblea conjunta de pares i mares,
alumnat i professorat per a informar de la
situació i decidir accions de suport a la vaga
del 28A.

COMUNITAT EDUCATIVA DE TAVERNES
BLANQUES

IES SALVADOR GADEA (ALDAIA)

-

Adhesió a la vaga del 28 d'abril proposada
per la Plataforma en Defensa de
Iµ"KPBKV>JBKQ-¨?IF@

-

Adhesió a la vaga del 28 d'abril proposada
per la Plataforma en Defensa de
Iµ"KPBKV>JBKQ-¨?IF@

-

Vestir de groc el centre.

-

Tancada

-

Concentració >I>MI>>ABIµGRKQ>JBKQ>
les 19h amb el suport de la Regidoria
d'Educació.

ASSEMBLEA PROFESSORAT
IES BENLLIURE (VALÈNCIA)

AMPA IES ABASTOS (VALÈNCIA)

COMUNITAT EDUCATIVA
IES EL SALER (VALÈNCIA)

IES TIRANT LO BLANC (GANDIA)

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE
BURJASSOT

-

Adhesió a la convocatòria de vaga
realitzada per la Plataforma en defensa de
l'Ensenyament Públic, el dimarts 28 d'abril
de 2009.

-

Acte informatiu PL?OBI>S>D>ABIAµ>?OFI
i sobre el procés de Bolonya. Hi intervenen
representants de STEPV i del BEA (Bloc
Aµ"PQRAF>KQPDBOJ>K>QP

-

Foguera al solar del lµ&"0Kp11, a les 19 h.
on cada centre podrà cremar,
simbòlicament, ninots, cartells, caixes de
cartó... que representen elements negatius
per aconseguir un ensenyament de qualitat.

-

Concentració en suport als director del
centre.

-

Penjada d'elements de color groc, simbol
de la protesta del 28A.

-

Protestes contra el nou ROF de Conselleria
que pot posar en perill les EOI.

CLAUSTRE I CONSELL ESCOLAR CEIP
SAN JUAN DE RIBERA (BURJASSOT)
INICIATIVA PEL POBLE VALENCIÀ
(PICANYA)

24
abril

-)1#,/*!µ")5

IES LAS NORIAS (MONFORT)
ALUMNAT
IES VALL DE LA SAFOR (VILALLONGA)
)201/"",&!µ")5

ASOCIACIÓ VALENCIANA DE DIRECTORS I
DIRECTORES DE PRIMÀRIA
USTEC-STES (IAC)
CATALUNYA

-

Manifest en suport als directors
BUMBAFBKQ>QPMBOIµ>AJFKFPQO>@F¡

-

Suport del sindicat de Catalunya
201" Õ01"P& >I>S>D>ABIAµ>?OFI

-

La II Assemblea Estatal contra la repressió i
per les llibertats reunida a Sevilla els dies
 FAµ>?OFIABE>>@LOA>QALK>O
el seu suport al director de l'IES Las
Norias de Monforte del Cid (Alacant).

-

Tancada a les 21h, assemblea i sopar de
germanor.

-

Tancada de 17:30h a 21h.

-

Tancada

-

Tancada

-

Tancada reivindicativa a les 19h per tal
d'adherir-se a les mobilitzacions de la
Plataforma per l'Ensenyament Públic i de
PRMLOQ>I>S>D>ABIAµ>?OFI PPBJ?IB>F

ASSEMBLEA ESTATAL CONTRA LA
REPRESSIÓ I PER LES LLIBERTATS

27
abril

IES LLUÍS VIVES (VALÈNCIA)
AMPA C.P EL MOLÍ (TORRENT)

IES VICENT ANDRÉS ESTELLÉS
(BURJASSOT)

IES MALILLA (VALÈNCIA)

IES HENRI MATISSE (PATERNA)

sopar.

COLLA DE XARAMITERS
LA XARAMITA CANA (NOVELDA)
IES SALVADOR GADEA (ALDAIA)
28
abril

-

Suport a la vaga del 28A.

-

Tancada a les 19,30 hores de tota la
comunitat educativa d'Aldaia per a fer
cartells i dur-los a la concentració del 28A a
les 13 hores a la plaça Europa.

JORNADA DE VAGA ENSENYAMENT PÚBLIC
MANIFESTACIONS ALACANT, CASTELLÓ I VALÈNCIA

Roda de premsa
Plataforma

Dinar reivindicatiu riu
Túria (València)

Manifestació València

Manifestació Castelló

Manifestació Alacant
-

Concentració a Alcoi.

-

Cadena Humana >Iµ&"0'L>KLQ*>OQLOBII 
AFJ>OQPAµ?OFI>IBPE -BO>
solidaritzar-nos amb els companys
expedientats a Elx i Monfort i per a
reclamar la gestió democràtica dels
centres.

-

Concentració >I>MI>>"ROLM>AµIA>F> a

-)1#,/*!µ) ,&

-)1#,/*!µ")5

,*2+&11"!2 1&3!µ)!&

les 13h.
-

Maig
EOI SAGUNT

-

Primera setmana de maigQ>K@>A>AµRK>
hora de 21 a 22 hores.
Ocupació simbòlica del despatx del director
del centre.
Segona setmana de maig: sentada en l'EOI

