Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola d’Educació Infantil i Primària
PUIGVENTÓS
Olesa de Montserrat, 2 d’octubre de 2017
Benvolgudes famílies,
Des de la Direcció dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Baix Llobregat han proposat a tots els
centres educatius, organitzar avui a les 12:00h del migdia i dins del recinte escolar, un acte per la pau i
la no violència.
El nostre centre s’ha acollit a aquesta proposta i hem reunit al pati a tot l’alumnat, professorat i equip de
monitors de l’Espai migdia. Allí hem llegit el text que us adjuntem mentre hem escoltat el Cant dels
ocells de Pau Casals, una cançó tradicional catalana, universalment relacionada amb la pau.
« Ahir molts de nosaltres vam veure per la tele o les xarxes socials, molts actes de violència. Persones
que pegaven a altres persones, o que actuaven fent servir la força. Tots els que formem part de l’escola
volem condemnar aquestes accions dir, ben fort i ben clar, que no ens agraden. No ens agraden les
faltes de respecte, no ens agraden els insults, ni les empentes, ni els cops ni qualsevol altre tipus de
violència. Tots nosaltres, els nens/es, nois/es, mestres, monitoratge, cuineres, administrativa,
treballadores de la neteja, i totes les famílies, volem viure en pau i poder expressar de forma pacífica les
nostres idees i els nostres sentiments. Per això avui ens hem reunit avui, per dir ben fort : NO A LA
VIOLÈNCIA. Us demanem que tingueu present sempre aquesta frase i que siguem un exemple de bona
conviència, respecte i tolerància. Moltes gràcies a totes i a tots.”
Aprofitem aquesta mateixa circular per a informar-vos que hi ha convocada per demà una jornada
d’ATURADA GENERAL en tot l’àmbit territorial de Catalunya, dirigida a tots els treballadors tant del
sector públic com privat.
Tot i que els mestres exerciran el seu dret a vaga, el centre garanteix el compliment dels serveis
essencials, quedant alterades les activitats habituals del dia. L’Espai migdia també donarà
compliment als serveis essencials.
Així mateix, i tal com se us va informar a les reunions d’inici de curs, aquesta és la darrera circular que
us fem arribar en paper. A partir d’aquest mes d’octubre, les comunicacions us arribaran a través de
l’aplicació del ToKapp.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració!!
Cordialment,
La Direcció del centre

