
Assemblea de Barcelona del 29 d’Octubre 

PLATAFORMA de REIVINDICACIONS sorgida de l’assemblea:  
 
1. Laboralment : 

• Substitucions al 100% de jornada i salari, des del primer dia, també del personal laboral 
• Cap més descompte retributiu, tampoc de la paga extra. Defensa del poder adquisitiu dels sous 
• Aturada del desplegament de la LEC i retirada del Decret de provisió i plantilles 
• Cobrament al 100% de les baixes laborals.  

 
2. Socialment : 

• Retirada de la LOMCE i la seva no aplicació si és aprovada 
• No a la continuïtat dels pressupostos restrictius de la Generalitat. Aturem les retallades a tots els 

serveis públics 
• Increment de les beques de menjador que garanteixi la bona nutrició dels nostres infants, i millores 

de les d’altres conceptes (material, llibres de text, matrícules,taxes..) 
• Ajuts econòmics als centres de zones desafavorides. 

.  
MESURES DE LLUITA 
 
Resolucions de tots els consells escolars de centre, municipals i territorials per la desobediència a les lleis 
educatives i sol·licitar la dimissió del ministre Wert 
 

1. Mesures de mobilització: 
• Continuada/indefinida a partir inici de desembre amb l’objectiu central d’aturar pressupostos 
• Indefinida 1 dia la setmana, canviant rotativament el dia 
• Indefinida de 2h quatre dies a la setmana 
• Vaga fins a obtenir el compromís que no hi haurà descomptes 
• Suport a la vaga d’estudiants dels dies 19, 20 i 21 de novembre 
• Participar a les mobilitzacions convocades a les diverses assemblees i organitzacions contra els 

pressupostos junt amb la resta de l’administració pública i altres sectors socials: per exemple el 
diumenge 24 de novembre i dimecres 4 de desembre. 

 
2. Boicot a l’administració: 

• A les competències bàsiques amb la complicitat de les famílies 
• A actes d’avaluació 

 
CRIDA A LA PARTICIPACIÓ 

• Jornada de debat a tots els centres per decidir com continuar 12 i 13 de novembre. Aprovat per 
consens a l’assemblea. 

• Denúncia de la vulneració de tota normativa vigent (temperatures, horaris, salut laboral...) 
• Crida que cada centre creï comissió reivindicativa o persona concreta per connectar amb la zona i 

altres centres. 
• Impulsar les reunions de zona. 
• Impulsar assemblees de professorat, famílies i alumnes. 
• L’assemblea del 29 estava convocada per recollir propostes de continuïtat a la lluita i traslladar-les a 

consulta als centres. Va sorgir la proposta que es creés una comissió mixta formada pels sindicats 
convocants i persones de l’assemblea. Proposem que es debati i resolgui a l’assemblea del 21. 
 

 

       


