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, dia de l’inici del
judici de l'1-O, per defensar els drets democràtics del poble de Catalunya i rebutjar la repressió.
El Dimarts 12 de febrer és la data prevista per al començament de les Competències Bàsiques
per a 4t d'ESO. Volem aclarir i reafirmar que per aquest dia també és possible per part dels
companys i companyes de 4t d'ESO exercir el dret democràtic de vaga, recollit en la Llei
Orgànica d'Educació (article 8 paràgraf 2 de la Llei 8/1985).
La realització de les Competències Bàsiques no és obligatòria per part de l'alumnat, tal i com
assenyala la FAPAC, l'associació de pares i mares més important de Catalunya, que porta més
de 5 anys organitzant campanyes anuals de rebuig a la seva realització. 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 expressar la nostra oposició 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.
Així doncs, el conjunt dels i les estudiants del centre a partir de 3er d'ESO sense permís
patern tenen dret a secundar la vaga del proper 12 de febrer.
Gràcies per la vostra col·laboració. Si disposeu d'alguna qüestió no dubteu en contactar-nos.
Rebeu una cordial salutació,
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