DAVANT LA MORT DEL COMPANY ABEL MARTINEZ:
Per una educació pública de qualitat que ens permeti prevenir i actuar
amb garanties davant aquest tipus de situacions DEMANEM/EXIGIM:
1. El reconeixement clar per part del Departament d'Educació i de tota la
comunitat educativa del nostre company Abel, com a treballador del sector més
castigat per les retallades .
2. L'aturada de les seves polítiques de retallades i reduccions.
3. L'ampliació dels recursos necessaris , ja que al dia a dia hi ha centenars de
centres escolars on docents, alumnes i famílies pateixen les limitacions
derivades de les retallades.
4. Que es doti els centres amb més professionals per atendre les necessitats reals
de l'alumnat, i per afavorir que els centres educatius siguin un espai de
convivència i aprenentatge, una veritable escola inclusiva; i amb mitjans reals
per dur a terme una educació de qualitat.
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DAVANT LA MORT DEL COMPANY ABEL MARTINEZ:
Per una educació pública de qualitat que ens permeti prevenir i actuar
amb garanties davant aquest tipus de situacions DEMANEM/EXIGIM:
1. El reconeixement clar per part del Departament d'Educació i de tota la
comunitat educativa del nostre company Abel, com a treballador del sector més
castigat per les retallades .
2. L'aturada de les seves polítiques de retallades i reduccions.
3. L'ampliació dels recursos necessaris , ja que al dia a dia hi ha centenars de
centres escolars on docents, alumnes i famílies pateixen les limitacions
derivades de les retallades.
4. Que es doti els centres amb més professionals per atendre les necessitats reals
de l'alumnat, i per afavorir que els centres educatius siguin un espai de
convivència i aprenentatge, una veritable escola inclusiva; i amb mitjans reals
per dur a terme una educació de qualitat.

……………………………………………………, 20 de maig 2015

Personal del centre …………………………………………………………………
de (localitat) …………………………………………………………………………
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