
  

CIRCULAR  PER A MARES I PARES

IES EMILI DARDER
C/Salvador Dalí,3
(entrada per C/ Beata Francinaina Cirer,2)
07011 – Palma de Mallorca (Balears)
Telf: 971457710 Fax: 971452523
www.iesemilidarder.com
iesemilidarder@educacio.caib.es
Codi: 07008016

INFORMACIÓ SOBRE LA VAGA de DILLUNS 15 de setembre

Benvolguts pares i mares:

Us informam que el dilluns dia 15 de setembre, els sindicats i altres entitats convocants
de la vaga indefinida de professorat han convocat una jornada de vaga per aquest dia, i
que per aquest motiu el normal funcionament de les classes es pot veure alterat.

El centre romandrà obert l'horari habitual i amb els serveis mínims establerts per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats , que s'organitzaran de forma que es pugui
atendre a l'alumnat de la millor manera possible.

Aprofitam l'avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Atentament
L'equip directiu

Palma 12 de setembre de 2014

      

http://www.iesemilidarder.com/


  

Benvolguts pares i mares:

El proper 29 de març hi ha convocada una vaga general. 
Us volem informar que el centre tindrà els següents serveis mínims:

Educació
La prestació de serveis essencials en els centres docents no universitaris, públics, privats o concertats, en l’àmbit de
les Illes Balears, en el supòsit de situacions de vaga que afectin el funcionament normal dels centres, s’ha d’ajustar
al que disposen el Reial decret 417/1988, de 29 d’abril (BOE de 5 de maig), i el Decret 16/1985, de 21 de febrer
(BOIB de 10 de març).

Els centres docents esmentats han de romandre oberts durant la situació de vaga convocada per al dia 29 de març
de 2012. Per tal de fer efectiu el compliment del que disposen les normes esmentades, s’han d’adoptar les mesures
que s’indiquen a continuació.

El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, ha de garantir l’obertura del centre durant la jornada
escolar.

El director o directora i el secretari o secretària han de romandre en el centre durant la situació de vaga, en funció
del seu càrrec.

A més, per garantir el control d'accés als centres, a cada centre públic ha de romandre en el seu lloc de feina una
persona de consergeria del torn de matí i una altra del torn de capvespre, designada pel director o la directora.

- El 60% del transport escolar per accedir a centres públics d'infantil i primària que no tenen transport públic
alternatiu de les zones rurals manteniment dels servei. (aquest servei no és esencial i no estarà garantit)

 Menjadors (aquest servei no és esencial i no estarà garantit)

Centres amb més de 200 comensals:
- 1 cuiner.
- 2 Auxiliars de Serveis Complementaris
Centres amb menys de 200 Comensals:
- 1 ajudant de cuina.
- 1 Auxiliar de Serveis Complementaris.

Per  tant,  no  podem  garantir  el  normal  funcionament  del  centre,  especialment  l’atenció  als  vostres  fills  i  el
desenvolupament normalitzat de les classes.

      


