Palma, 2 d'octubre de 2013
Benvolguts pares i benvolgudes mares,
Arran de la reunió que ahir capvespre mantinguérem els membres de la junta de l'APA i la
direcció de l'escola, hem entès la necessitat de donar a les famílies més informació que
faciliti la comprensió per part de tota la comunitat educativa de la situació actual que
vivim.
Tot i que no era la intenció de l'escola, la circular que divendres passat es va publicar va
transmetre una actitud diferent a la que fins ara havíem defensat amb tanta força. Res
més enfora de la realitat!
Els motius que dugueren als treballadors de l'escola a prendre aquesta decisió són
diversos.
L'escola Mata de Jonc, com a cooperativa d'ensenyament, necessita fer front a unes
despeses que difícilment es poden compensar si no és amb una mena de normalitat del
funcionament del centre. Això passa per, entre d'altres coses, començar a posar en marxa
les activitats extraescolars i a operar amb normalitat els serveis de guarderia i menjador,
de tal manera que es pugui garantir que aquests no son deficitaris i, per tant, poden
compensar la despesa que generen.
A més a més, encara que el suport per part de les famílies és majoritari, el nombre
d'alumnes que ha assistit al centre durant els primers 15 dies de vaga ha anat
augmentant paulatinament. Això feia evident la dificultat de moltes famílies per continuar
amb la mateixa intensitat.
Així i tot, obrir les portes de l'escola cada dematí no suposa que el curs s'hagi iniciat amb
normalitat. Per això, l'APA de Mata de Jonc i tot l'equip que configura l'escola volem
manifestar la voluntat ferma de continuar lluitant en defensa d'allò que consideram just,
una educació de qualitat i un projecte lingüístic d'acord amb l'ideari del centre.
Aquests fets suposen passar a una altra fase d'aquest procés de vaga. Ara, més que mai,
hem de continuar sumant esforços per seguir duent a terme accions efectives i

contundents. De moment, us informam de quines són les que hem acordat fins a dia 11
d'octubre (data límit de la convocatòria oficial de vaga indefinida fins al moment):
1. Establir un dia setmanal de vaga general a l'escola, que anirà rotant per no
incidir sempre en les mateixes matèries i activitats: el passat dilluns 1 d'octubre i
el proper dimarts 8 d'octubre.
2. Establir un dia setmanal d'aules buides a proposta de l'APA: divendres 4
d'octubre i pendent de confirmar la següent setmana.
3. La resta de dies, mantenir un percentatge de vaga inferior al que hem
mantingut fins ara, però prou significatiu per a una escola petita com la nostra.
4. Mantenir la simbologia que ens ha identificat fins ara, lluint les camisetes verdes
i llaços per la llengua.
5. Convocar una assemblea extraordinària de pares el proper dijous 3
d'octubre a les 16.30h a la biblioteca de la Sala Gran de l'escola. A més a
més de la junta de l'APA, també hi assistiran representants de l'escola.
6. Participar d'altres propostes reivindicatives pendents de concretar.
Us convidam a participar activament de tots aquest actes i, a la vegada, fer arribar
qualsevol dubte o suggeriment a les següents adreces:
apa_mata_de_jonc@googlegroups.com
equipdirectiu@matadejonc.cat
Us demanam disculpes per no fer-vos arribar aquesta informació abans i per la incertesa
que hem pogut crear, pròpia de la situació actual que ens envolta. No podem deixar que el
caliu verd que hem encès dia a dia, i que aquestes darreres setmanes ha lluït tant,
s'apagui el més mínim. Ara més que mai, hem d'atiar aquest caliu i que, entre tots,
esdevengui una bona flama.
Junta de l'APA de Mata de Jonc
Claustre de Mata de Jonc
Comitè de vaga de Mata de Jonc

