CGT ENSENYAMENT
Sr. Josep Lluís del Alcázar
Via Laietana, 18, Planta 9
08003 BARCELONA
Referència: NV/md
Assumpte: Resposta escrit 23-11-2017 (I-El Palau)

Benvolgut senyor,
En resposta al vostre escrit, amb data de registre d’entrada de 23 de novembre
d’enguany, us comuniquem que tant des d’aquests Serveis Territorials com des dels
Serveis Centrals, s’han fet acompanyaments a l’equip directiu, a diversos docents i als
representants del claustre que ens ho varen sol·licitar, mitjançant l’assessorament i
l’orientació adients, tant a nivell jurídic com professional.
Tanmateix, el Departament d’Ensenyament va informar al centre sobre la nota
publicada a premsa on manifestava el seu total recolzament, suport i credibilitat al
professorat. Posteriorment, ha mantingut contactes a demanda amb la comunitat
educativa, representada entre d’altres, per la presidenta de l’AMPA.
Per altra banda, estem en contacte permanent amb la direcció del centre per tot el
que esdevingui sobre aquests fets i sobre qualsevol altre que pugui interferir tant en la
convivència com en el bon funcionament del centre.
Així doncs, tenint en compte les actuacions esmentades, considerem que ja s’està
duent a terme un acompanyament adequat i proporcional per gestionar degudament
els efectes de la situació generada.
Sabem que la vostra demanda ha estat feta amb la millor de les intencions, però no
podem oblidar que del que es tracta és d’aconseguir, entre tots, que la normalitat torni
a estar present al centre en el seu dia a dia, tant pels alumnes, perquè el seu benestar
és la màxima preocupació per als docents i pel Departament d’Ensenyament, com per
a tota la comunicat educativa, especialment pel que es refereix al professorat.
Sabem que comptem amb el vostre suport per aconseguir aquest objectiu comú, el
que us agraïm sincerament.
Atentament,
CPISR-1 C Núria
Vallduriola Calbó

Signat digitalment per CPISR-1 C
Núria Vallduriola Calbó
Data: 2017.12.13 14:23:28 +01'00'

Núria Vallduriola i Calbó
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