
CAMPANYA ABRAÇA EL TEU CENTRE
28 DE NOVEMBRE DE 2013!

STEPV ha posat en marxa una campanya en tots els centres educatius públics consistent en 
realitzar cadenes humanes de la comunitat educativa per al proper 28 de novembre. La idea és fer 
l'abraçada amb samarretes verdes, bé siga la de “Estimem l'escola pública” bé siga qualsevol altra 
de color verd. Aquest color és ja un símbol en defensa de l'escola pública, usada per les marees 
verdes per l'educació o en la vaga indefinida de les Illes Balears. Si encara no teniu samarretes 
d'”Estimem l'escola pública” podeu encomanar-les mitjançant aquest web: http://
stepv.intersindical.org/campanyes/posatWert
Us facilitem una xicoteta guia de com organitzar l'abraçada.
Per què el 28 de novembre?
Aquest dia se celebraran les eleccions als consells escolars dels centres, per tant, hem pensat que 
és un moment oportú per trobar-se la comunitat educativa i, a més d'exercir el dret a elegir les 
persones que formaran aquest òrgan (que potser és l'últim amb capacitat de decidir alguna cosa si 
s'aprova la LOMQE), convocar una acció unitària, senzilla de realitzar i molt potent mediàticament.
Què perseguim amb aquesta acció?
L'objectiu és abraçar el centre per a protegir-lo de les agressions que està patint l'escola pública. 
Ja coneixem les retallades al professorat (salarials i de personal, d'augment de ràtios i càrrega 
lectiva i burocràtica), a l'alumnat (de totes les ajudes a transport, menjador, llibres de text, 
beques, etc.). Les retallades salarials del Decret Vela es prorrogaran el pròxim any, el professorat 
interí afectat per les últimes oposicions ha estat reordenat i més de 1.400 docents han perdut 
l'opció a vacant aquest curs. L'aprovació de la LOMQE també és un dels motius pel qual ens hem 
de protegir. 
En quin horari cal fer l'abraçada?
Cada centre sap millor que ningú a quina hora es pot realitzar l'acció. Recomanem que busqueu 
una hora en què penseu que més membres de la comunitat educativa estarà present en el centre. 
A l'entrada o a l'eixida, per exemple. També recomanem que parleu amb l'AMPA del centre per 
organitzar l'acció. Tingueu en compte els horaris de les eleccions al consell escolar per triar 
l'horari. No recomanem que siga durant l'horari lectiu, ni en les hores de pati, per evitar problemes 
amb la inspecció i per a facilitar que els pares i mares s'incorporen a l'acció.
Cal envoltar tot el centre?
No és necessari. Hi ha centres que ocupen illes de cases senceres i és complicat envoltar tot eixe 
espai. En què s'organitze una cadena humana davant l'entrada del centre el més llarga possible és 
suficient. La idea és visualitzar la comunitat educativa unida en defensa del centre.
Quins materials disposem per convocar-la?
Teniu cartells de convocatòria en aquest enllaç: http://intersindical.org/stepv/images/
novembre2012/mobilitzacions_ensenyament_novembre.pdf
També us farem arribar un manifest per si voleu llegir-lo durant l'acció.
Hem de demanar algun permís per a realitzar l'abraçada?
Com que és en horari no lectiu ni laboral, no cal sol·licitar cap permís a la direcció del centre. 
STEPV ja ha comunicat a la Delegació del Govern la celebració d'aquesta acció perquè n'estiga 
assabentada, tot i que la idea no és tallar cap carrer ni ocupar la via pública més enllà de la vorera 
del centre.!
IMPORTANT: Us demanem que ens feu arribar fotos de l'abraçada amb la indicació del nom del 
centre i la localitat el més prompte possible. Farem un mosaic en la web i el farem arribar als 
mitjans de comunicació.
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