Barcelona, a 5 de Febrer del 2019

A l'atenció de la direcció del centre,
Mitjançant aquesta carta volem notificar que des del Sindicat d'Estudiants estem convocant vaga
general estudiantil a instituts i universitats pel proper Dimarts 12 de febrer i volem recordar
que, per tant, el dijous 7 de febrer no hi ha vaga.
El motiu del canvi és la desconvocatòria per part de la Intersindical-CSC de la vaga general de
treballadors i treballadores que havia plantejat per demà dijous 7 de febrer. Desgraciadament i
de forma sorprenent per a nosaltres, van desconvocar la vaga per al dia que ells mateixos havien
plantejat. Aquesta nova situació, juntament amb la impossibilitat per part d'USTEC-STEs de
mantenir legalment la crida a la vaga de professors i professores, ens ha fet traslladar la
convocatòria al dia de l'inici del judici de l'1-O.
Com bé sabreu, el Dimarts 12 de febrer és la data prevista per al començament de les
Competències Bàsiques. En aquest sentit, recordem que tal i com ha assenyalat la FAPAC
(associació de pares i mares més important de Catalunya) durant més de 5 anys, la realització
de les Competències Bàsiques no és obligatòria per part de l'alumnat. La no obligatorietat
d'aquestes proves es basa en:
 Absència de cap desenvolupament legal que expliciti la seva obligatorietat.
 No estar incloses dins el currículum.
 Tractar-se d'una avaluació del sistema educatiu, i no pas de l'alumne, per la qual

necessàriament es tracta de proves mostrals.
Aprofitem per fer palès el nostre rebuig a unes proves imposades per la OCDE, que busquen
aguditzar la competència entre les escoles i entre els alumnes, els resultats de les quals són
usades per a la segregació escolar que el conjunt de la comunitat educativa hem rebutjat amb la
nostra oposició a la LOMCE i que no té res a veure ni amb l'aprenentatge i l'evolució personal
ni amb la qualitat de l'educació pública.
Disculpeu les possibles molèsties ocasionades pel canvi de data. Entenem que la vaga
estudiantil és una eina molt poderosa i seriosa per defensar els nostres drets com a estudiants i
com a ciutadans i és precís fixar-la en el moment adequat perquè serveixi per impulsar la
defensa dels drets democràtics, aturar la repressió franquista i defensar una educació pública, de
qualitat i en català.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió.
Rebeu una cordial salutació,
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