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COMUNICAT VAGA D’ESCOLES BRESSOL  

            Davant la vaga d’ educadores i educadors d’ Escola Bressol convocada 
pels propers 8, 9 i 10 de maig , el nostre sindicat vol manifestar: 

            Tot i que el procés per arribar a aquesta decisió no és el que nosaltres 
hauríem defensat totalment,  i que, en diferents oportunitats, hem expressat el 
sentit de la importància de que la vaga fos una proposta seguida per una 
majoria del col·lectiu (les dades finals de la consulta a les escoles com sabeu 
són : 301 vots a favor, 441 en contra i 140  abstencions), no podem ignorar 
aquesta realitat del col·lectiu. 

            El nostre sindicat considera que no pot estar en desacord amb una  
proposta que surt d’ un considerable nombre de treballadores i treballadors del 
col·lectiu (dades finals que varen sortir de l’ assemblea del passat 26 d’ abril). 

            També volem manifestar que, en aquests moments, hi ha encara alguns 
temes que afecten i afectaran al funcionament de les Escoles Bressol que no 
estan totalment resolts , i que, com a col·lectiu, Plataforma 03 i diverses 
entitats  han fet actuacions : 

�      Al·legacions al plec de condicions de les Escoles Jaen, Caspolino i 
Patufet de Naves. 

�      Aportacions als Plans d’  Actuació Municipal, tant a nivell general de 
la ciutat com per Districtes. 

�      Aplicació d’ augment de ràtios totals a les escoles, ja que no sabem 
les dades generals, si no les concretes de cada centre. 

�      Aplicació de la retallada de les hores de suport educatiu. 

         És per això que quan tots aquests temes tinguin una resolució definitiva, i 
veiem si hi ha resposta a les al·legacions, si les aportacions al PAM que s’ han 
fet com a col·lectiu han tingut algun efecte en el Consistori i modifiquen alguna 
de les mesures a les Escoles Bressol , des de l’ UGT estarem disposats a 
intensificar la lluita i proposar altres mesures de pressió. 

            També considerem important tenir en compte a les famílies que formen 
part del col·lectiu i tenir el seu suport en totes les accions que es proposin. 

Us continuarem informant! 
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