
     
     Barcelona, 18 de maig de 2012

Benvolguda família,

Els  professors  i  les  professores  de  l’institut  Narcís  Monturiol  volem  fer-vos  arribar  la  nostra 
preocupació i el nostre profund malestar per les  mesures i retallades que el govern de la Generalitat 
ha decidit posar en marxa i que afecten greument la qualitat de l’educació pública. Unes mesures i 
retallades que se sumen a les que també ha decidit el govern  de Madrid.

Ens sentim compromesos amb l’educació de l’alumnat del nostre centre i és per això que intentem 
arribar a la màxima excel·lència educativa. Una voluntat que es materialitza a través dels projectes 
que  hem engegat  i  sostingut  any  rere  any  i  de  totes  les  estratègies  pensades  per  acompanyar 
l’evolució de tot el nostre alumnat. 

Volem destacar dues de les últimes retallades perquè pensem que aquestes impossibilitaran sostenir, 
amb unes mínimes condicions,  la nostra tasca diària,  així  com continuar amb els  projectes que 
tenim en marxa:

 -la decisió d’incrementar el número d’alumnes per cada grup classe  
 -la decisió de no substituir el professorat de baixa per malaltia fins passats10 dies 

Com ja sabeu, no són les úniques mesures preses pel govern. S’hi han d’afegir l’increment d’hores 
de  treball,  que  suposarà  una  disminució  del  professorat  del  Centre  i  una  major  dificultat 
d’organització, atenció a la diversitat, etc; la disminució i/o desaparició de tot tipus d’ajuts a les 
famílies i als projectes dels centres, i moltes altres mesures.

Considerem molt important que siguin les famílies mateixes les que facin arribar als governs la seva 
preocupació per aquesta situació, així com la insistència en la necessitat de preservar la qualitat de 
la nostra educació.

El proper dimarts 22 de maig, hi ha convocada una vaga estatal de tot l’ensenyament. A Catalunya 
convoquen aquesta vaga els sindicats USTECs, CCOO, ASPECP-SPS, FETE-UGT i CGT i hi han 
donat el seu suport les federacions de pares i mares i tota la Comunitat Educativa de Catalunya –
MUCE-.

El professorat de l’Institut  que s’adhereix a la vaga es reunirà a les 10 a l’Institut per fer unes 
pancartes que després es portaran a la manifestació, convocada a les 12:30 a la plaça Universitat. 
Convidem tots els membres de la comunitat educativa a participar-hi.

Caldrà que fem molts esforços i molt continuats, però l’objectiu s’ho val: mantenir una educació 
pública de qualitat, la vostra, la nostra.

Cordialment

Assemblea de professorat de l’institut Narcís Monturiol. 

 


