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Aixeca’t! Lluita amb nosaltres

Qui som?
• Un sindicat assembleari, horitzontal fonamentat en la
democràcia interna i en la participació de l’afiliació.
• Un sindicat transparent que depèn econòmicament
de les quotes de la seva afiliació i no de fons públics o
subvencions.
• Un sindicat d’esquerres que mai s’ha supeditat a cap
opció política sinó compromès amb la lluita i la defensa dels
drets dels treballadors i treballadores.
• Un sindicat obert que per diferents vies (personal,
telefònica, web, xarxes socials, assessorament jurídic...) resol
els dubtes i problemes del conjunt del professorat.
• Un sindicat que ha mantingut la idiosincràsia amb què
va néixer fa més de 35 anys: un sindicat de professorat per al
professorat, implicat amb els moviments socials i en la defensa
d’un model social més just i solidari a través de la intersindical
IAC.

D’on venim, on som i on anem
D’on venim? D’una de les etapes més fosques que ha
viscut l’ensenyament públic, d’un temps de retallades
doloroses, d’atacs a la nostra condició d’ensenyants a
partir de la degradació de les nostres condicions laborals i
professionals, de l’obstinada manca de reconeixement social
i d’una involució en la cultura democràtica que presidia els
nostres claustres des de feia una generació.
On som? En una cruïlla històrica en què forces
controlades pel poder neoliberal tracten d’arrabassar-nos el
futur, des d’un triple front: en l’àmbit global, des d’on es
pretén estendre la idea de l’educació com una mercaderia
més al servei del benefici privat; en l’àmbit estatal, amb una
LOMCE en què es combina el tatcherisme més brutal amb
el franquisme més ranci; i en l’àmbit nacional, amb una LEC
que pretén fer dels centres educatius empreses de gestió
privada en una societat caracteritzada per la desigualtat, la
degradació i la devaluació del sistema públic.
On anem...? Allà on la nostra voluntat, esforç i determinació
ens porti. Malgrat aquests anys difícils i les amenaces
presents, cal mirar el futur amb esperança. Tanmateix, sense
passat no hi ha futur. I els valors que han caracteritzat sempre
USTEC·STEs són avui més vàlids que mai: cal construir una

escola pública, catalana, laica, democràtica, coeducadora i
compensadora de les desigualtats.
USTEC·STEs (IAC) és un sindicat català, nacional i de
classe, independent, plural i implicat en la realitat social
i que ha defensat sempre el dret a l’autodeterminació,
indissociablement unit als drets socials per al poble català.
Ho avalen més de tres dècades de sindicalisme amb més fets
que paraules, amb més acció sindical que discursos.
Cal continuar impulsant la lluita social per les llibertats
nacionals, tant en la defensa de l’ús social de la nostra
llengua com en la defensa del dret a decidir. Catalunya és
una nació i el poble català és un subjecte històric i polític
en el qual resideix la sobirania per dotar-se de les formes
d’organització política i social que lliurement vulgui escollir.
Malgrat les tempestes congriades damunt nostre,
USTEC·STEs s’ha mantingut ferma en la defensa dels
nostres principis, un fet materialitzat en la lluita infatigable
mantinguda en aquests darrers anys. Hem resistit sense
defallir els atacs que els docents hem rebut des de
l’Administració, els mitjans de comunicació i les institucions.
Hem protagonitzat totes les mobilitzacions possibles al
carrer, a les escoles i davant les institucions i els tribunals.
Hem fet un gran esforç per mantenir informat el professorat
en tots els aspectes individuals o col·lectius que han afectat
els seus drets i el seu benestar. Hem procurat ajudar-lo als
tribunals, al telèfon, a la web, a peu de centre, al carrer, a
les xarxes socials, als debats públics, a les negociacions,
a les assemblees..., en totes les formes possibles i en les
impossibles també. I sempre hem mantingut i mantindrem
la nostra independència política i econòmica. En uns anys
en què la corrupció esquitxa bona part del sistema, el nostre
sindicat només ha viscut del que han aportat les persones
afiliades. De ben segur que hem comès errors, però també
hem tingut encerts, encara que mai, mai no hem defallit ni
defallirem.
El més important no és pas tant d’on venim o on som, sinó
on volem anar i allà on sigui, cap futur serà possible sense
la companyia del professorat del nostre país. USTEC·STEs
no és res sense la participació, el suport i l’acció dels
docents. Cap futur serà feliç sense la implicació activa dels
ensenyants. Per bastir un ensenyament públic de qualitat i
exercir amb dignitat la nostra professió, aixeca’t i lluita amb
nosaltres!
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Aixeca’t i lluita amb nosaltres
1. RECUPEREM les condicions laborals deteriorades en els darrers anys, del poder adquisitiu. Mantinguem el sistema
de jubilació als 60 anys.
2. TREBALLEM per una nova llei del sistema educatiu de Catalunya, des de l’escola bressol fins a la universitat, que
tingui com a eix bàsic una única xarxa de titularitat i gestió públiques i sense concerts, que garanteixi la gratuïtat, les
polítiques compensatòries i la igualtat d’oportunitats. Derogació de la LEC.
3. ATUREM la jerarquització imposada per la LEC i la LOMCE. Recuperem el paper i la participació dels claustres i dels
consells escolars com a òrgans decisoris en el funcionament dels centres educatius. Anul·lació dels decrets d’autonomia i
direccions.
4. EXIGIM la derogació del Decret de provisió i perfils i l’establiment d’una única forma de provisió de places definitives,
mitjançant concurs general de trasllats, amb l’oferta de totes les places. Provisió de llocs de treball transparents, amb lliure
concurrència i sense entrevistes com a forma de selecció, que evitin les discriminacions.
5. ACONSEGUIM unes condicions laborals que no afectin negativament la nostra salut. Que no se’ns faci culpables
d’estar malalts ni se’ns penalitzi.
6. DESOBEÏM la LOMCE i mantinguem el sistema d’immersió lingüística. No als currículums centralitzats des de
Madrid.
7. RECUPEREM les substitucions des del primer dia i al 100% de jornada i sou. Igualtat de condicions laborals i salarials
del personal substitut. Nomenament de substitucions exclusivament a jornades sencera i mitja.
8. RECLAMEM formació del professorat gratuïta amb oferta àmplia de cursos del Departament, de totes les especialitats
i arreu. Adaptació de la formació inicial i contínua a les necessitats dels centres i del professorat. Formació acordada pel
claustre dins l’horari de permanència.
9. REIVINDIQUEM un model d’avaluació amb caràcter formatiu. En cap cas l’avaluació ha de servir per determinar
diferents condicions laborals i salarials, per establir rànquings de centres ni per segregar l’alumnat.
10. USTEC·STEs, com a sindicat integrat a la IAC, PARTICIPA i IMPULSA les lluites per a la recuperació dels drets
socials, laborals i democràtics i en contra de la privatització dels serveis públics. Diners públics per als serveis públics.
Inversió en educació igual, com a mínim, a la mitjana europea.

1.- El Neoliberalisme a l’educació
L’escola pública catalana viu els moments més difícils
des que la Generalitat n’assumí les competències. Som
immersos en una ofensiva que busca la imposició
del paradigma neoliberal: privatització dels serveis
públics, extensió i enaltiment de les desigualtats,
ofensiva global contra els treballadors amb l’excusa
d’una crisi desencadenada pel sector financer amb
la finalitat d’aplicar una doctrina del xoc contra
l’estat del benestar. Localment patim polítiques
tòxiques dels governs de Barcelona i Madrid, amb
retallades que no busquen tant l’estalvi econòmic per
prioritzar el pagament d’un deute il·legítim, com el
deteriorament deliberat de l’ensenyament públic, per
procedir a la destrucció dels elements democràtics
i igualitaris que tradicionalment han caracteritzat
el model d’escola pública catalana. Tant la LEC com
la LOMCE simbolitzen aquesta ofensiva que pretén
implantar uns models jeràrquics i d’aprofundiment de
les desigualtats.
Els diversos poders que conspiren contra la
ciutadania i la democràcia, contemplen els serveis
públics com un obstacle per als seus interessos. Al llarg
de les darreres dècades no han cessat d’atacar-los i fer
i difondre propaganda negativa enfront de la pretesa
“eficiència, i productivitat” del sector privat. Aquesta
creença ha influït força en l’opinió pública i ha preparat
el terreny a les administracions per atacar i afeblir el
sector públic i propiciar-ne el desmantellament a fi de
procedir a la seva gestió privada.
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2.- La Privatització de l’educació:
la LEC i la LOMCE

3.- Noves formes de gestió privada a
l’ensenyament públic
A Catalunya, l’esforç i la lluita dels moviments en defensa
de l’escola pública durant les acaballes del franquisme i la
transició democràtica han fet possible un model d’escola
més democràtic i plural que ha permès l’educació pública
actuar com a ascensor social.
Durant les dècades anteriors, amplis sectors docents
van mantenir un compromís democràtic i social que acabà
amb els principis de jerarquia, autoritarisme i direcció
professional que caracteritzaven el passat franquista.
És així com l’escola pública catalana, en contrast amb la
privada oferia un model educatiu més lliure, democràtic,
innovador, català i igualitari, que sempre ha reivindicat el
nostre sindicat.
LEC i la LOMCE representen una esmena a la totalitat
d’aquesta cultura docent. La LOMCE, tracta de recuperar
uns principis propis de la tradició franquista i autoritària
que reivindica el Partit Popular. La LEC, més subtil, defensa
els mateixos principis. Aquesta cultura involucionista que
pretenen imposar les elits autòctones es fonamenta en tres
grans pilars: l’autonomia, la gestió i el model d’avaluació.

L’educació pública representa un àmbit estratègic que el
capital privat i els organismes polítics afins tenen la intenció
de conquerir. D’una banda, amb la temptació d’apropiar-se
del mercat educatiu. De l’altra, per la voluntat de colonitzar
la formació de la ciutadania, a fi d’imbuir amb els seus valors
l’alumnat i condicionar ideològicament la institució com un
mitjà més de control social.
A Catalunya hi ha un precedent concret: la doble xarxa,
amb un sector empresarial, majoritàriament religiós, que
gestiona un servei de forma privada, finançat amb fons
públics, selecciona professorat afí amb pitjors condicions
laborals, manté un “ideari”, realitza pràctiques proselitistes
sobre aspectes morals, pressiona les famílies a finançar
beneficis empresarials mitjançant societats pantalla o
fundacions, redueix la relació escola/comunitat educativa
a una dimensió mercantil o prioritza els aspectes d’imatge
pública a una veritable qualitat educativa. Tot plegat amb
els objectius d’obtenir guanys econòmics i influència social.
LOMCE i LEC busquen avançar cap a un model de gestió
inspirat en l’empresa privada. Ambdues lleis, amb llurs
decrets d’autonomia, direccions i provisió, coincideixen en
la voluntat de regressió del sistema i en la regulació d’una
relació asimètrica entre la xarxa pública i la privada.
• Abandonen el principi de subsidiarietat del sistema
privat respecte al públic.
• Preveuen prioritzar l’oferta educativa privada.
• Consagren els concerts a centres que segreguen alumnat
per sexe.
• Convergeixen per un model de gestió autoritari i
jeràrquic, amb direccions omnipotents.
• Estableixen un model de competitivitat empresarial per
a l’obtenció de recursos.
• Busquen l’especialització curricular dels centres, tot
privilegiant els pertanyents a entorns socials afavorits i
discriminant els dels més desafavorits.
• Busquen individualitzar les relacions laborals en
detriment de la negociació col·lectiva.

El model d’autonomia
Inicialment, els docents enteníem aquest concepte com
l’adaptació a la realitat pròxima del centre educatiu. Avui,
l’Administració s’apropia i perverteix el concepte per
desresponsabilitzar-se de la realitat dels centres. Aquesta
autonomia, regulada des del Decret 102/2010 de 3 d’agost,
impugnat per USTEC·STEs, que emana de la LEC i
coincideix amb els principis transversals de la LOMCE, fa:
• Posar en perill la igualtat d’oportunitats de l’alumnat
perquè permet la diversificació curricular i l’adjudicació de
recursos segons resultats escolars.
• Desproveir els claustres de capacitat de decisió, en
detriment del projecte de direcció.
• Vulnerar el principi d’especialitat com a requisit
bàsic per ocupar un lloc de treball, a partir del principi de
“flexibilitat”.
• Qüestionar el dret a la negociació col·lectiva, atès
que s’ignora els representants dels treballadors a l’hora
de negociar complements retributius a més d’establir
responsabilitats especials no regulades ni negociades.
• Introduir formes de provisió de llocs de treball al marge
dels principis d’igualtat, transparència o especialitat que, a la
pràctica, permeten nomenar a dit bona part de les plantilles.
•Atorgar a les direccions el poder de sancionar faltes
lleus, fet que genera conflictes interns dins dels claustres.
La Direcció i la gestió
Es dibuixa un nou model de gestió que representa un
retrocés democràtic fonamentat en:
• Un model de direcció professional en què es redueixen
requisits que asseguraven un bon coneixement de la realitat
del centre (és possible arribar des de fora) per separar les
direccions de les respectives comunitats educatives.
• Que l’Administració sigui majoritària en la comissió de
selecció de les direccions a l’hora de triar candidats.
• La possibilitat d’un cos específic de directius
professionals, com ja passava durant el franquisme.
• El fet que les direccions acumulen competències
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arrabassades a claustres i consells escolars.
• L’establiment d’un model de direcció jeràrquic, vertical
i autoritari.
• Un paper gerencial per implantar un model d’escolaempresa basat en el rendiment productiu, la competitivitat,
l’especialització curricular o el control del rendiment
acadèmic de l’alumnat.
El model d’avaluació punitiva
La LOMCE i la LEC implanten un model d’avaluació
punitiva, amb una deliberada voluntat d’establir rànquings
entre centres, afavorint aquells que gaudeixin d’una
estructura socioeconòmica benestant i perjudicant aquells
amb majors necessitats socials i culturals. sortir-ne. Es tracta,
doncs, de propiciar escoles gueto.
També pretenen incorporar l’avaluació com a criteri de
productivitat entre els docents. Premiar per presumptes
bons resultats dels alumnes, i castigar-lo pels dolents.
Premis en forma de complements retributius i carrera
professional, i càstigs que podrien comportar des de
l’estancament econòmic i laboral fins a l’exclusió de la
docència. Tothom sap que els resultats depenen en gran
part del substrat socioeducatiu i de l’actitud de l’alumnat,
més que de la competència professional dels docents que, en
línies generals, millora en funció de l’experiència, l’ambient
i les condicions laborals, amb la possibilitat d’aprendre bé
l’ofici amb l’acompanyament del claustre.
La posada en pràctica d’aquests instruments de control
serveix per dinamitar qualsevol dinàmica col·lectiva,
atomitzar el professorat, generar desconfiança i potenciar
la competència entre docents. Allà on s’ha aplicat tan sols
ha millorat la sofisticació dels mètodes de falsificació de
proves, ha prioritzat l’aparença per damunt de la pràctica
diària, i ha desanimat els docents.
Ben al contrari, USTEC·STEs ha estat i és ferma partidària
de l’avaluació formativa, entesa com un acte de reflexió
col·lectiu que permet corregir i millorar tots els aspectes
globals de l’educació. Professionalment, considerem que
l’avaluació, per sí mateixa, no aporta res, ja que la qualitat
de la docència és estretament lligada a les oportunitats de la
formació inicial i continuada, a compartir la informació en
una cultura col·laborativa entre iguals a fi que el professorat
pugui millorar en el dia a dia.

4.- Les retallades i la degradació de les
condicions laborals

Les polítiques neoliberals practicades pels governs de
Madrid i Barcelona estan adreçades a carregar el pes de la
crisi sobre els sectors assalariats i populars, tant pel que fa a
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les rendes del treball com en el que han de rebre dels serveis
públics.
La seva traducció en l’ensenyament públic ha estat aplicar
una política de reduir professorat i recursos, amb l’objectiu
deteriorar el servei cara a una futura gestió privada. La
segona conseqüència ha estat una intensa precarització del
personal interí i laboral: la reducció del 15% de la jornada,
la no-cobertura de les substitucions des del primer dia i els
diferents models de jornada amb la consegüent reducció
salarial. En tercer lloc, hi ha hagut una pèrdua brutal de
poder adquisitiu, que podríem considerar, com a terme mig,
al voltant d’un 25% entre 2009 i l’actualitat.
A tot això s’hi afegeix una important reducció de llocs de
treball que, segons la Conselleria, representen més de 3.000
entre 2010 i 2014, i que nosaltres estimem al voltant dels
5.000-7.000 (que és entre el 8-11% de la plantilla total); la
qual cosa, en un context demogràfic en què encara augmenta
el nombre d’alumnat, és un fet dramàtic que està portant al
límit el sistema i els professionals.
Tot plegat constitueix un atac sense precedents a la
qualitat educativa i a la igualtat d’oportunitats, perquè és
l’alumnat amb necessitats d’atenció individualitzada qui
més pateix la massificació de les aules, la suspensió dels
desdoblaments de l’ESO i del tractament de la diversitat
a primària en horari lectiu, perquè el centre pugui cobrir
gran part de les substitucions amb la seva pròpia i reduïda
plantilla. Encara que es corregeixi, l’impacte negatiu
d’aquesta política perdurarà en el temps.

5.- La lluita d’USTEC·STEs contra les
retallades
USTEC·STEs ha estat en primera línia i a peu de trinxera
en la lluita contra les retallades i contra l’atac als drets socials,
democràtics i laborals desfermat des que va començar la
crisi.
El 2010 va convocar dues jornades de vaga, 17 de
setembre i 8 de juny, contra el Zapaterazo i va cridar a la
vaga general del 29 de setembre. També vam tenir un
protagonisme destacat en la gran manifestació social del 29
de maig contra el desmantellament dels serveis públics, i en
diverses concentracions de professorat per rebutjar la dèria
retalladora d’una administració injusta, durant maig i juny.
A partir de 2011, amb un nou govern a la Plaça de Sant
Jaume, la política de retallades no va fer sinó agreujar-se. Des
del nostre sindicat vam impulsar diverses mobilitzacions,
com les concentracions del 8 de juny i el 15 d’octubre.
Malgrat això, obviant les mobilitzacions i amb l’oposició
frontal d’USTEC·STEs, el Govern va aprovar unilateralment
un acord d’aplicació de mesures excepcionals en matèria
de personal docent no universitari dependent de la
Generalitat de Catalunya per al període 2011-2015 (ACORD
GOV/71/2011, de 10 de maig).
A tot això s’hi va afegir una sèrie de mesures estatals
com les modificacions legals introduïdes en el règim de
jubilació del funcionariat i del professorat acollit al règim de
Seguretat Social.
La resistència de la societat a tot aquest conjunt de mesures
va provocar un esclat simbòlic d’oposició i rebuig en el que
es coneix com el moviment del 15-M. USTEC·STEs, amb la
IAC, va tenir una participació constant en les assemblees i en
bona part dels actes d’un moviment que anunciava una nova
manera de fer política, fonamentada en l’assemblearisme, la
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participació directa i una democràcia igualitària; en el que
són els principis fundacionals de la nostra organització.
Delegats del nostre sindicat van tenir presència en les
diferents mobilitzacions posteriors i, paral·lelament, en la
creació de nous espais educatius de debat i lluita com les
diverses assemblees grogues.
Al 2012 es produeix un agreujament de la deriva
globalitària, amb noves retallades. I amb el nou govern
del Partit Popular arriben noves i encara més profundes
agressions, com ara la Reforma Laboral, que va suposar una
greu degradació de les condicions de treball de la majoria,
va engruixir les llistes de l’atur i generà una perillosa
jurisprudència contra drets adquirits dels treballadors
públics. USTEC·STEs (IAC) va fer tot el possible per
alertar dels perills, difondre un missatge de resistència
i participar en tot el conjunt de mobilitzacions en el sí
d’uns moviments socials cada vegada més ben articulats i
decidits, no només a frenar les intencions de l’oligarquia que
decideix les retallades, sinó a plantejar alternatives viables,
fonamentades en la idea de “repartir el treball i la riquesa”.

Al llarg de 2013 i 2014, mentre es consolidaven i ampliaven
les retallades, la nostra acció sindical i cívica, no va pas
defallir, amb la presència activa en noves vagues generals,
marxes de la dignitat i mobilitzacions diverses a favor de
l’escola democràtica, la immersió lingüística o de totes les
reivindicacions socials en què la nostra presència expressa
el paper actiu i compromès dels docents del nostre país per
un país més just.

6.- La lluita d’USTEC·STEs (IAC) contra la
LEC i la LOMCE
Des de la publicació de la LEC, a l’any 2009, USTEC·STEs
s’ha compromès a intentar impedir-ne el desplegament.
Hem fet tots els esforços jurídics possibles amb la
presentació de recursos de tota naturalesa per evitar la
concreció de les mesures més terribles (la jerarquització,
una autonomia entesa com a privatització, la pèrdua
de democràcia i transparència en la gestió...) i ha sortit
a peu de carrer per denunciar, protestar i alertar a la
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comunitat educativa i a la societat civil sobre les negatives
conseqüències que la llei catalana d’educació pot provocar
en el sistema educatiu.
A partir de 2012, es va obrir un nou front, ja que amb
la victòria electoral del Partit Popular es va iniciar una
contrareforma educativa. La LOMCE atacava els principis
bàsics del sistema de què hauria de disposar qualsevol
societat democràtica, ja que proposa una educació sotmesa
a les necessitats dels mercats, plantejada amb una mentalitat
empresarial, obsessionada a controlar un currículum
que permeti “españolizar a los niños catalanes”, que es
carrega la immersió lingüística, elimina qualsevol rastre
de democràcia i converteix claustres i consells escolars
en institucions decoratives, que planteja un ensenyament
retrògrad, permet reforçar els objectius integristes de la
Conferència Episcopal, discrimina per raó de sexe, tracta
de bastir rànquings per propiciar una segregació de
classe en el sistema i mil i una malvestats que revelen una
actitud mesquina i perversa, que, com s’ha demostrat al
País Valencià i a les Illes Balears, invoca la resurrecció del
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franquisme educatiu.
USTEC·STEs ha fet una feina incansable d’anàlisi,
reflexió i difusió dels efectes tòxics de la llei de Wert i de
la ideologia política del PP. Ha estat en totes i cadascuna
de les mobilitzacions, aquí i arreu dels Països Catalans. Ha
participat en totes les plataformes cíviques que empenyen
les diverses comunitats educatives cap a la desobediència
com la principal estratègia per evitar el desmantellament,
no només de l’ensenyament públic com a institució, sinó,
i essencialment, com a esperit democràtic i al servei d’una
societat democràtica.
Finalment, USTEC·STEs, conjuntament amb altres
entitats cíviques, educatives i democràtiques, impulsa una
ILP (presentada al juny de 2014) per reclamar, en el context
constituent actual, un nou sistema educatiu fonamentat
en els principis que hem defensat sempre: una educació
autènticament democràtica, laica, compensadora de les
desigualtats, participativa, i basada en tot el conjunt de
valors, la defensa dels quals ens han caracteritzat des de la
nostra fundació.
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Per a USTEC·STEs la lluita continua

1. Contra la privatització: els diners públics per
a l’ensenyament públic
USTEC·STEs continua mantenint una oposició frontal
contra la concertació de línies escolars i impulsarà tota
actuació judicial, de denúncia i mobilització oportunes per
impedir la desviació de fons públics cap a les patronals de
la privada.
Reivindiquem fermament el prestigi de l’ensenyament
públic, l’únic que garanteix la igualtat d’oportunitats.
Ens esforçarem a construir aliances amb els sectors més
interessats a defensar-lo, car entenem entenem que el
manteniment i consolidació de les llibertats democràtiques
és una tasca que es fa des de l’ensenyament públic. Així,
treballarem per l’aplicació d’un seguit de mesures que
considerem imprescindibles:
• Incrementar el pressupost per a l’ensenyament públic.
• Evitar el finançament paral·lel dels centres privats
concertats mitjançant el pagament de quotes il·legals i
abusives sota la pantalla d’entramats societaris i fundacions.
• Escolaritzar progressivament el tram 0-3 en centres
públics de titularitat de la Generalitat. Revertir els processos
d’externalització de les llars d’infants de titularitat municipal
i integrar-les progressivament en una xarxa única i gratuïta,
amb titularitat del Departament.
• Promoure una nova llei d’educació que comporti, en
un termini raonable, la supressió dels concerts als centres
privats, tot facilitant la seva integració, si així ho desitgen,
en la xarxa pública.

2.- Per la defensa de la gestió democràtica.
Des d’USTEC·STEs no només hem presentat i presentarem
tots els recursos legals per impedir la imposició de la filosofia
i les pràctiques autoritàries i gerencials que emanen de la
LEC i els decrets que en desplega, sinó que hem impulsat
i impulsarem la resistència activa i interna contra la seva
aplicació. A tal efecte, promovem:
• Que les direccions han d’actuar segons els acords de
claustres i consells escolars. La direcció ha de ser el representant
del centre davant l’Administració, no pas a l’inrevés.
• Que el projecte educatiu del centre ha de ser elaborat i
aprovat pel claustre i el consell escolar, i que el de direcció
ha d’estar sotmès a l’acord amb els òrgans col·lectius de
participació i govern.
• Que els criteris per definir plantilles han de ser
objectius i transparents, en funció del nombre de grups,
ràtios, desdoblaments, diversitat, reduccions horàries
per coordinació i tutories, i negociats globalment amb els
representants dels treballadors.
• Que els únics criteris per proveir un lloc de treball han
de ser els d’especialitat, capacitat i mèrit. Qualsevol plaça
que requereixi una formació que no pugui ser adquirida
durant la formació inicial del professorat serà obligació del
Departament posar-la a disposició del professorat.
• Cal avançar cap vers un model de gestió col·lectiva, que
impliqui una formació àmplia del professorat en la gestió
de centres educatius. Cal promoure la rotació de càrrecs
directius i el repartiment de tasques de gestió.
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3.- Per l’ensenyament que volem: ILP per una
nova llei del sistema educatiu de Catalunya.
USTEC·STEs s’ha compromès, juntament amb diversos
col·lectius, plataformes, assemblees i personalitats del món
de l’educació, en l’elaboració d’una proposta per una nova
llei d’educació, que té com a objectiu bastir un marc legal
estable, on l’educació no estigui al servei dels interessos
empresarials sinó d’una veritable societat de benestar
democràtica, fonamentada en els valors de participació,
llibertat, igualtat i solidaritat.
Com a iniciativa de l’Assemblea Groga, hem participat
i impulsat la creació d’una comissió promotora d’una ILP
d’educació en què participen membres d’organitzacions
representatives de la societat, amb els eixos centrals:
• Gratuïtat des de l’escola bressol fins a la universitat
• Desaparició, en un termini màxim de deu anys, dels
concerts educatius. Els centres privats han d’optar per
passar a dependre dels seus propis mitjans o a integrar-se a
la xarxa pública, amb les mateixes normatives i obligacions.
• Expulsió de qualsevol element de privatització als
centres educatius públics.
• Recuperació de la gestió democràtica als centres.
• Acabar amb la precarietat i la flexibilitat laboral
mitjançant la funció pública, amb estabilitat i condicions
dignes.
• Establir el català com a llengua vehicular de tot el
sistema educatiu.
• La cessió de les escoles bressol de titularitat municipal i
les subcontractades a la Generalitat.
• Un finançament, amb un percentatge del PIB igual, com
a mínim, a la mitjana europea.
4.- En defensa de la immersió lingüística
La lluita per una escola catalana i en català ha estat un
eix fonamental en la nostra lluita sindical. Ja abans de la
conformació de la immersió lingüística, USTEC·STEs havia
defensat el català com a llengua vehicular de l’ensenyament.
Entenem la immersió com a espai de trobada, una història
d’èxit compartit, un model de qualitat provada, un èxit
social i pedagògic.
Des dels inicis, USTEC·STEs ha estat en totes les batalles en
defensa de la nostra llengua arreu dels Països Catalans. Amb
els nostres sindicats germans STPV de València i STEI de Ses
Illes hem participat en accions conjuntes per combatre les
agressions contra el català. Hem estat en tots els actes, debats
i mobilitzacions a favor de la immersió. Hem participat en
reflexions col·lectives des de la revista Docència. Hem estat
a peu de carrer per reclamar al Departament d’Ensenyament
que desacati i desobeeixi sentències i lleis injustes. I, també,
des del primer moment, hem format part de SOMESCOLA,
amb un paper actiu i ha assessorat als centres educatius.
I en el futur, no defallirem i mantindrem la pressió per tal
que la immersió sigui la norma en la relació entre llengua i
escola.
5.- Per la millora de les condicions laborals del
professorat
USTEC·STEs considera injust, indignant i inacceptable
el conjunt de retallades salarials dels darrers anys, fetes a
còpia de reduccions unilaterals i percentuals del sou, de la
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supressió de pagues extres i de les reiterades congelacions
salarials, tot aplicant una legislació d’excepció, dictada des
pels “homes de negre” i assumida amb entusiasme per les
administracions de Barcelona i Madrid. És absolutament
injust i indignant fer caure el pes de la crisi damunt les
espatlles dels treballadors públics per afavorir l’acumulació
de capital i el pagament d’un deute injust i immoral i, alhora,
incrementar el benefici privat dels culpables d’aquesta crisi.
Per tot això, USTEC·STEs exigeix el compliment
irrenunciable dels següents punts:
• El retorn íntegre, amb interessos, de les pagues
extres escamotejades des del curs 2009-2010, com també
de les retallades salarials efectuades per la via legislativa
d’excepció.
• El retorn íntegre, amb interessos, de les quantitats
robades al professorat substitut amb la reducció de salari
i jornada d’un 15%, que en realitat es va convertir en un
autèntic frau en mantenir la mateixa dedicació lectiva.
• L’estricte respecte del dret a la negociació col·lectiva
sense restriccions, tant a la Mesa Sectorial Docent com a la
Mesa General de la Funció Pública.
• Increment salarial lineal i generalitzat que ens acosti a la
realitat social de Catalunya.
• Clàusula de revisió salarial automàtica en funció de
l’IPC català.
• Reforma de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic per
articular un sistema retributiu que superi la divisió artificial
entre retribucions bàsiques i complementàries.
•Salari igualitari per a tot el professorat, no jerarquitzat i
desvinculat de qualsevol avaluació a la tasca docent.
• Increment dels triennis al 7% del salari base.
• Equiparació salarial del professorat interí i substitut.
• Equiparació salarial amb el PES dels mestres d’ESO i
del PTFP.
• Pagament de les despeses d’itinerància i altres
desplaçaments derivats de la tasca docent o motivats per
encàrrecs de funcions, serveis, assistència a reunions,
formació i coordinació en un termini no superior als dos
mesos.
És per això que, a més de les mobilitzacions, USTEC·STEs
(IAC) ha portat la gran majoria d’aquestes retallades
als tribunals, on ja hem aconseguit la primera sentència
favorable sobre la paga extra del 2012, en la qual s’hi
reconeix el dret a cobrar els 44 dies meritats. També hem
recorregut la retallada de la paga extra sencera i hem
portat al Tribunal Suprem la reducció de jornada i sou del
professorat substitut.
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USTEC·STEs sempre ha defensat, i ho continuarà fent,
els increments lineals com la millor manera de reconèixer
totes les tasques i funcions docents, especialment el treball a
realitzar a l’aula i el treball en equip.
6.- Per una provisió de llocs de treball objectiva
i transparent que garanteixi el dret a la mobilitat
docent
El desplegament de la LEC, i dels seus decrets d’autonomia,
direccions i provisió de llocs de treball ha comportat una
involució pel que fa a la transparència a l’hora d’obtenir
destinacions. La norma aprofundeix la flexibilització en
la provisió de llocs de treball i eleva la discrecionalitat a la
categoria de llei, fet que genera les condicions per l’extensió
de l’arbitrarietat i el clientelisme.
Enfront de tot això USTEC·STEs exigeix:
• La derogació de la LEC, amb els decrets d’autonomia, de
direccions i de provisió que se’n deriven, i la seva substitució
per normes que assegurin criteris de capacitat, neutralitat,
transparència, mèrit, especialitat i objectivitat.
• Unificació dels criteris a l’hora de confeccionar els
barems i procediments dels concursos. Cal negociar i
publicar prèviament les vacants a cobrir als concurs de
trasllats i afegir-hi les resultes. Qualsevol reserva de places
haurà de ser pública i motivada.
• Concursos de trasllats de periodicitat anual, sense
ocultació de places.
• Pla de recol·locació del professorat desplaçat, provisional
i en expectativa.
• Unificació de criteris de supressió de lloc de treball.
• Classificació de llocs de treball als centres de suport
a la docència de manera que hi pugui accedir professorat
amb problemàtiques físiques, psíquiques i sensorials que
no comportin la jubilació. Aplicació de l’art. 25 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.
7.- Per un horari racional i un nou model de
jornada escolar
Amb l’excusa de la crisi,
s’ha produït una significativa
involució: l’increment de
la càrrega lectiva (de 23 a
25 hores a primària i de 18
a 20 hores a secundària),
i en el cas dels instituts,
s’han ampliat les hores de
permanència al centre (de
24 a 28/30 hores). A això
s’hi suma l’empitjorament
en les condicions de les
substitucions,
fet
que
augmenta considerablement
la càrrega de treball.
La sobrecàrrega lectiva i
que els nous perfils busquin
“flexibilitat” i “polivalència”
implica que no es respecti
l’especialitat, en detriment
del treball col·lectiu de
coordinació, la preparació
òptima de les classes, de la

formació permanent i, finalment, de la salut física i psíquica
del docent.
USTEC·STEs continua i continuarà rebutjant aquestes
mesures i dedicarà tots els esforços al seu abast per impedirne l’aplicació. Per això considerem prioritaris:
• La derogació immediata de totes les mesures
excepcionals d’increment horari.
• Prohibir la possibilitat de les dedicacions especials.
• Defensar les 18 hores a secundària i les 23 a primària
com a horari lectiu màxim.
• Reduir a un màxim de 24 hores el temps de presència al
centre de secundària.
• Cobertura de totes les substitucions des del primer dia.
• Avançar cap a una nova organització dels horaris
escolars, amb jornada continuada (implementada a
secundària i valorada molt positivament)
• Mantenir la consideració d’horari lectiu de l’esbarjo a
infantil i primària, i estendre aquesta condició a secundària.
• Establiment, i en el seu cas increment, de les reduccions
d’horari lectiu atenent circumstàncies diverses (gestió dels
equips directius, tutoria, coordinació, formació permanent,
realització d’activitats complementàries a la docència
directa,...)
• Disposar d’espais comuns dignes per al treball en
equip (seminaris, departaments, reunions de nivell, cicle,
claustres, coordinació, acció tutorial, avaluació, formació...)
com també per al treball de preparació individual i tasques
de recerca.
8.- Per un nou calendari escolar
• Cal una racionalització del calendari escolar, sense
increment de dies lectius, fonamentada en la realitat
pedagògica, sense que empitjorin les condicions laborals del
professorat.
• L’aplicació de mesures de conciliació de la vida personal,
familiar i laboral s’ha de resoldre des del món laboral. Cal
redistribuir la riquesa i la feina. Treballar menys perquè
treballi tothom.
• Qualsevol canvi que afecti tan sensiblement tot el
conjunt de la comunitat educativa cal que sigui estrictament
consensuat.
9.- Sobre les sortides i colònies
Les colònies i sortides escolars formen part de les
pràctiques habituals dels centres docents. No obstant
això, l’Administració només les ha reconegut d’una
manera parcial i limitada, per la qual cosa reclamem que
es reconeguin una sèrie de punts com la voluntarietat
per al professorat, el caràcter lectiu d’aquestes activitats
per a l’alumnat i la seva plena consideració com a part
de la jornada lectiva, i la cobertura de responsabilitat
civil. Això hauria de suposar, en el cas de les sortides de
matí i tarda que sobrepassin l’horari de permanència i de
les colònies, que siguin reconegudes a efectes salarials i
administratius.
10.- Per la millora de la nostra jubilació
Els darrers anys patim una terrible ofensiva contra els
sistemes públics de pensions i protecció social i davant
d’aquesta situació USTEC·STEs reivindica:
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• Manteniment de la jubilació voluntària anticipada
ordinària.
• Recuperar amb caràcter indefinit, el sistema de jubilació
anticipada i voluntària establert per la DT 2a de la LOE,
recuperant les gratificacions i millorant les condicions per
accedir-hi i que s’hi pugui accedir durant tot l’any en què es
compleixen els 60 anys.
• Aplicació de la jubilació LOGSE/LOE al personal interí
i substitut.
• Augments lineals en totes les pensions amb clàusula de
revisió semestral i automàtica, d’acord amb la variació real
de l’IPC de Catalunya.
11.- Per la millora en temes de salut laboral
Malgrat les denúncies davant l’autoritat laboral per
incompliments normatius, com que la Inspecció de Treball
no té poder sancionador sobre l’Administració, arrosseguem
greus mancances que afecten directament la salut dels i les
treballadores del Departament. Amb gran esforç, i gràcies al
paper actiu i compromès dels nostres delegats de prevenció,
s’han assolit algunes millores, pel que fa a la normativa,
com a l’aplicació, com a la resolució de nombrosos casos
individuals.
Tot i així encara hi ha molts objectius pendents i sobre els
quals ens comprometem a treballar.
• Dotació de recursos humans i materials per aplicar
correctament la llei, amb èmfasi en els serveis de prevenció.
• Que Ensenyament no faci servir l’LPRL en contra dels
interessos dels treballadors.
• L’avaluació dels riscos laborals completa i efectiva als
centres com una eina indispensable per a la salut.
• L’adequació de les instal·lacions a les necessitats
detectades en la implantació dels plans d’emergència.
• Planificació de la vigilància de la salut en els termes
legalment previstos.
• Formació general i específica per conèixer millor l’estat
de la salut laboral i la manera de millorar-la.
• Tenir en compte la perspectiva de gènere en la prevenció
dels riscos.
• Recuperar les reduccions d’un terç de jornada per
recuperació de malalties.
La LEC i el seu desplegament, a més, amb la involució que
comporta respecte a les condicions laborals, resulta tòxica
des de la perspectiva de la salut laboral i psicosocial. El fet
que la plaça assignada i les retribucions puguin dependre de
la direcció, i que hi hagi un creixent ambient competitiu als
claustres suscita molta angoixa entre molts docents.
12.- Per una formació permanent de gestió
pública adaptada a les necessitats dels centres
públics i del professorat
L’excusa de la crisi ha servit per desmantellar la tímida i
insuficient política formativa del Departament. Considerem
que l’Administració ha d’oferir la possibilitat de formar-se
de manera continuada i gratuïta, ja que el professorat tenim
el dret i el deure de participar en activitats de formació,
que no han d’estar vinculades al sistema retributiu ni han
de fomentar la competitivitat, sinó que s’han de realitzar
prioritàriament dins l’horari de permanència al centre, per
tal que afavoreixin l’elaboració i l’anàlisi del treball col·lectiu,
i que serveixin per millorar la qualitat de l’ensenyament. En
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aquesta mateixa línia, la formació ha d’anar acompanyada
de la possibilitat de poder fer i integrar la recerca.
13.- Per la millora de les prestacions de MUFACE
i la SS
USTEC·STEs lluitarà per aconseguir una normativa que
contempli un sistema de Seguretat Social que garanteixi el
dret al 100% del salari en actiu en tots els casos de baixa
per malaltia o accident no laboral. Igualtat de prestacions
per al professorat interí i substitut en relació amb la resta de
docents. El dret a escollir, sense cap despesa per al docent,
tractaments opcionals d’altres medicines (homeopatia,
acupuntura, medicina natural...) i gratuïtat total dels
medicaments a partir del moment de la jubilació.
14.-Responsabilitat civil i atenció jurídica al
professorat i protecció a l’alumnat
Cal que la nostra feina es pugui fer amb tota garantia.
Per això cal aplicar una seguit de mesures com la derogació
de les contrareformes de la justícia que incorporen taxes
judicials, l’elaboració i/o modificació de la normativa
civil, processal i administrativa que sigui necessària per
desenvolupar la tasca docent amb el màxim de garanties
possibles, l’atenció jurídica als docents en totes les fases dels
processos civils i/o penals que els puguin afectar per causa
de l’exercici de la seva feina, i la potenciació real de la via
administrativa per atendre les reclamacions de les famílies
amb un quadre d’indemnitzacions que desaconselli l’ús de
la via penal i que el Departament d’Ensenyament garanteixi
una informació suficient i entenedora per al conjunt de la
comunitat educativa.
15.- Pel cos únic d’ensenyants
Considerem que la funció docent té la mateixa importància
sigui quina sigui l’etapa educativa. La reivindicació del Cos
Únic de professorat té importants conseqüències pràctiques.
USTEC·STEs vol definir de docent basat en el compromís
individual i col·lectiu amb l’educació, en la convicció que
la seva tasca no es pot limitar a una simple transmissió de
coneixements, sinó que ha de ser creativa, potenciadora
d’esperit crític i ha d’incorporar aquells elements positius
que al llarg dels darrers anys han caracteritzat la innovació
educativa. El procés de Bolonya ha acabat amb les diferències
entre les diplomatures i les llicenciatures, per convergir en
un mateix sistema de graus universitaris de quatre anys i
màster d’un; un fet que equipara la formació inicial de qui
exerceix la docència a l’ensenyament primari i l’ensenyament
secundari.
Per tot això, USTEC·STEs reclama:
• La negociació de les actuals modalitats de formació
permanent, pública i orientada a cobrir les necessitats reals
manifestades pel professorat i esdevingui una eina de
qualificació professional.
• Un sistema d’accés a la funció pública docent basat en
la pràctica, diferent a l’orientació memorística del vigent
sistema d’oposicions.
• L’equiparació progressiva de les condicions de treball
del conjunt del professorat públic, tot establint un règim
salarial igualitari i no jeràrquic, en oposició a l’actual sistema
d’estadis i complements.
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16.- Salut laboral: treballem en salut
A USTEC·STEs (IAC) sempre hem treballat i treballarem
per la salut laboral i oferim assessorament a les diferents
seus i amb la nostra presència regular als centres. Gràcies a la
nostra insistència a les reunions dels comitès de salut laboral
dels diferents SSTT, el nostre treball en el si de la Comissió
paritària de prevenció de riscos laborals i a les nostres
denúncies contínues relatives a les mancances en prevenció,
hem aconseguit millorar aspectes significatius com ara:
l´increment de les avaluacions de riscos, realització d’estudis
ergonòmics, implementació de la vigilància de la salut per les
baixes de llarga durada i accidents laborals, millora substancial
del protocol d’assetjament, donar major importància a la
coordinació d’activitats empresarials, millora dels plans
d’emergència... També amb l’atenció individualitzada i el
seguiment de cada cas individual, hem aconseguit solucionar
o millorar la situació de moltes persones. Hem denunciat
a la Inspecció de treball els incompliments de la LPRL, fet
que ha provocat requeriments per part de la Inspecció al
Departament. Tot i així ens queda molt a fer.
La salut laboral consisteix bàsicament gaudir d’unes
condicions de treball adequades que no alterin el nostre
estat de salut, això només s’aconsegueix incidint en tots
aquells factors que afecten la nostra feina: sou, estabilitat
laboral, materials i espais adequats, ràtios i horaris correctes,
plantilles suficients, bona organització del treball en els
centres i el coneixement i la prevenció dels riscos laborals.
Per tot millorar la salut laboral del professorat
reivindiquem:
• Dotació dels recursos humans i materials necessaris.
• Vigilància de la salut adequada a les necessitats dels
docents.
• Avaluació de riscos laborals completa i efectiva als
centres.
• Adequació de les instal·lacions a les necessitats
detectades en la implantació dels plans d’emergència, amb
les dotacions pressupostàries necessàries per dur-los a
terme.
• Bona formació a nivell general i específic.
• No reducció salarial en cap cas d´ incapacitat temporal
• Respecte a la perspectiva de gènere, amb prevenció
enfront la discriminació o assetjament moral i sexual.
• Polítiques laborals que no afectin negativament la salut
dels docents.
17.- Secretaria de la dona: la lluita per la igualtat
i l’equitat de totes i tots.
La Secretaria de la Dona d’USTEC·STEs (IAC) té clar que
cal continuar exigint “a mateix treball, mateix salari i drets”
i assolir plena igualtat de drets i deures entre dones i homes.
En tots els àmbits, des del dret a decidir sobre el propi cos,
a eradicar tota violència, fins a una autèntica assumpció
de “l’ús del temps” equitatiu en responsabilitats laborals,
socials i personals.
Com a treballadores reivindiquem:
• Que els contractes només siguin a jornada completa o
mitja, amb els mateixos drets de cura de fill.
• Impedir tota discriminació per raó de gènere,
especialment contra les docents en estat de gestació.
• Retribució al 100 % en la reducció de jornada per cura

de fill, fins al primer any, ampliable i compatible amb la de
cura de persones amb disminució o incapacitat reconeguda.
Allargament de la reducció per cura de fill fins als 12 anys,
amb dedicació de mitja jornada o de dos terços, amb salari
del 60 i 80 % respectivament.
• Allargament del permís de maternitat fins a un any, i de
paternitat fins a sis setmanes.
• Perllongament del permís per naixement i/o adopció i
acolliment de 5 dies consecutius a 15 per cada fill/a en el cas
de part o acolliment múltiple.
• Permisos de lactància, compactats o no, substituïts amb
professorat nomenat expressament.
• Reconeixement com a deure inexcusable d’un seguit
de contingències, com ara visites mèdiques de familiars en
primer grau, entrevistes amb tutors o viatges i gestions per
tràmits d’adopció.
• Retribució sencera, el primer any, en cas d’excedència
per a víctimes de violència de gènere, a fi de facilitar-ne
protecció, assistència integrada i organització.
• Aplicació i ampliació de la Llei de Dependència.
Alhora, exigim a les aules:
• Polítiques actives de coeducació, amb recursos
formatius i curriculars, i accions i iniciatives sorgides des
dels propis centres.
• Eradicació del sexisme als àmbits i espais educatius,
especialment en els currículums, l’acció quotidiana als
centres i els materials escolars.
• Treball de sensibilització en temes relacionats amb el
gènere. Visibilització de les dones en els continguts escolars
i foment de la visió perspectiva femenina del món.
18.- Moviments Socials
Vivim en un moment de terrible involució, en què el
consens socialdemòcrata europeu i el democràtic i social
de la Transició s’han esvaït. En aquestes circumstàncies,
el nostre sindicat continua lluitant per la consecució de la
justícia social i l’aprofundiment de democràcia i llibertat.
A Catalunya, a més, experimentem un procés de ruptura
amb la monarquia i les elits franquistes que ha d’implicar
necessàriament l’exercici pràctic de l’autodeterminació.
Ateses totes aquestes circumstàncies, USTEC·STES (IAC)
continuarà treballant en col·laboració amb els moviments
socials per:
• La consecució d’una democràcia directa davant l’actual
involució democràtica.
• La consecució d’auditories ciutadanes del deute i una
fiscalitat justa.
• L’aposta per l’economia del bé comú i la sobirania
alimentària enfront la mercantilització de la vida quotidiana
que porta a la creixent precarització de les persones
• La reformulació del treball, l’assoliment de la renda
bàsica de vida i el reconeixement dels treballs invisibilitzats.
• La defensa del medi ambient i la promoció de la pau
• L’exercici del dret a l’autodeterminació de tots els
pobles.
• La defensa dels drets i les llibertats individuals i
col·lectives per fer front a les polítiques repressives dels
governs i a les actituds i accions discriminatòries en raó de
la identitat de gènere o/i sexual, procedència geogràfica o
cultural, edat, malaltia física o mental.
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Reivindicacions per sectors

1.- Infantil i Primària
Apostem per un model de gestió democràtica i
participativa que refermi el treball en equip, que reforci les
estructures horitzontals de coordinació i que no desreguli
les relacions laborals. No volem la jerarquització en els
centres educatius, ni la intervenció dels equips directius en
les condicions i relacions laborals.
Creiem que per una bona qualitat en l’ensenyament no
podem renunciar a:
- Exigir la recuperació immediata de les 23 hores lectives.
Reducció progressiva de l’horari de docència del professorat
fins arribar a les 20 hores lectives setmanals; la resta d’hores
de permanència es dedicaran a tasques de coordinació,
tutoria, formació...
- Que tots els centres disposin de les coordinacions
d’Infantil, Inicial, Mitjà, Superior, Informàtica, Riscos
Laborals, LIC i Coeducació, a les quals cal garantir la dotació
d’un mínim de 3 hores de reducció de docència setmanals
per a cadascuna, amb la dotació de plantilla i remuneració
corresponents des del primer dia i al marge del tipus de
jornada laboral.
- Una reducció de les ràtios d’educació infantil a un
màxim de 20 alumnes/grup, i a 22 alumnes/grup a Primària.
- Desdoblament de cada grup quan la quantitat d’alumnat
superi un nombre amb el qual no es pugui atendre
adequadament el grup sencer. Mentre no s’aconsegueixi la
ràtio del punt anterior, desdoblament a partir de 21 alumnes
a Infantil i de 23 a Primària per tal que l’atenció a l’alumnat
sigui l’adequada.
- Aconseguir el COS ÚNIC de docents amb les condicions
laborals, administratives i salarials del cos superior.
- Que per a cada escola s’estableixi un catàleg de llocs de
treball mínims (augmentat segons el nombre d’alumnat amb
NEE, condicions socioeconòmiques del barri, etc...).

• 1 línia – 17 docents: 5 d’EI, 6 de PRI, 2 PAN, 1 PEF, 1
PMU, 1 Visual i Plàstica, 1 d’EE.
• 2 línies – 33,5 docents : 10 d’EI, 13 de PRI, 2,5 PAN, 2
PEF, 2 PMU, 2 Visual i Plàstica, 2 d’EE.
• 3 línies – 50 docents: 15 d’EI, 20 de PRI, 3 PAN, 3 PEF, 3
PMU, 3 Visual i Plàstica, 3 d’EE.

2.- Secundària
El canvi constant de lleis que ha patit el nostre sistema
no afavoreix gens l’estabilitat d’alumnat que coincideix
plenament amb l’etapa de l’adolescència. Portem unes
quantes generacions formades sota sistemes diferents, amb
tota la problemàtica que se’n deriva –canvis curriculars,
canvis en l’avaluació, etc. I unes lleis que, d’altra banda, no
han aconseguit que l’atenció a la diversitat i a les necessitats
educatives de què parlàvem -i que reclamen tant els
adolescents en aquesta etapa formativa- no vagin gaire més
enllà de limitar-se a “guardar” uns alumnes que no acaben
d’encaixar en el sistema.
En el context econòmic actual, els nostres dirigents,
sense voler entendre que una societat només s’enforteix si
és culturalment sòlida, han pres la determinació contrària:
retallar i desmantellar un servei públic de primera necessitat
(posant-se al servei de la ideologia neoliberal que és la que
inspira la política de les nostres administracions). En això
LOMCE i LEC van de bracet per privatitzar l’ensenyament
i fer que l’educació estigui només a l’abast d’unes minories
privilegiades. I la secundària, esclar, no s’escapa d’aquestes
retallades i d’aquesta voluntat privatitzadora.
La secundària necessita recursos tant humans com
materials, però sobretot humans. La retallada en
professorat que hi ha hagut aquests darrers anys només
ha fet que empitjorar el sistema. Classes massificades,
impossibilitat de fer desdoblaments, manca de recursos
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per atendre la diversitat i una certa desresponsabilització
del Departament, que deixa en mans del centre –en nom de
la mal anomenada autonomia- la gestió de les dificultats.
L’única solució, però, que preveuen tant la LOMCE com
la LEC va per una altra via: imposició de la segregació de
l’alumnat segons els seus interessos –diguem-ne nivellsque condemna els nois i noies a emprendre uns camins
que els duran a ser ciutadans de primera o de segona, o de
tercera… Perquè és cert que els alumnes tenen necessitats
diferents, però justament per això el que els cal és un
tractament més individualitzat que busqui solucions menys
classistes i més democràtiques. Potser sí que aconseguiran
una millora de resultats i podran dir que el fracàs escolar ha
minvat, però les polítiques educatives serioses haurien de
tenir en compte no només el fracàs escolar sinó, i sobretot,
el fracàs social.
Per tot això des d’USTEC-STES (IAC) proposem deu
mesures urgents per als propers cursos:
1- Derogació del Decret de provisió i plantilles. No
a la polivalència curricular ni als llocs de perfil amb
altres requisits a banda de l’especialitat. Adjudicació
de places definitives per mitjà d’un únic concurs de
trasllats en el qual defensarem que surtin totes les
places. Convocatòria de procediments per a l’adquisició
de noves especialitats.
2.- Aconseguir la negociació i publicació d’un Decret que
contempli l’estructura i la plantilla bàsica d’un centre de
secundària i que fixi de forma clara i transparent els criteris
objectius per determinar els recursos necessaris que tot
centre ha de tenir per atendre l’alumnat i la seva diversitat i
especifitat.
3- Recuperació de l’horari setmanal d’un màxim de
18 hores lectives i de 24 hores de permanència, amb una
distribució racional que garanteixi les pauses necessàries
durant la jornada laboral. Amb reduccions per a les tasques
de coordinació i les tutories.
4- Recuperació, a tots els centres, de les plantilles adients
per donar resposta a les necessitats de l’alumnat i al seu
augment.
5- Limitació del nombre d’alumnat a 20 per classe a
l’ESO i a 25 al Batxillerat.
6- Rebuig de la presència del sector privat amb finalitats
alienes al procés educatiu (rebutgem l’educació financera
impartida per personal de banca i la incorporació als
centres de personal del programa Empieza por Educar o
similars).
7- Garantia de prou oferta pública d’estudis d’ESO i
de Batxillerat presencial per atendre la demanda real dels
diferents territoris. Supressió de la possibilitat de cursar
algunes matèries per l’IOC per a alumnes matriculats al
centre.
8- Increment de l’oferta pública de Batxillerats nocturns.
No a la concertació del Batxillerat.
9- Eliminació progressiva dels barracons i construcció,
ampliació i manteniment dels instituts, a partir d’una
adequada planificació que pugui atendre el nombre creixent
d’alumnat de secundària, tot garantint l’oferta pública per
a tot l’alumnat.
10- Garanties de menjador escolar com un servei bàsic
per a tot l’alumnat dels instituts, tot apostant de forma
clara per les beques de menjador, i amb servei de transport
associat. Política de beques per als alumnes amb més
dificultats econòmiques.

3.- Formació Professional
Oferta d’FP Reglada/Específica
1) Cal ampliar l’oferta de Formació Professional, tant
de Programes de Formació i inserció laboral (PFI) com dels
actuals Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior,
especialment en aquelles famílies professionals amb més
demanda i/o amb millor inserció laboral.
Amb la LOMCE es defineixen dues “vies” o “itineraris”
cap al Batxillerat i la Formació Professional a 4t d’ESO,
i la possibilitat de fer una nova titulació de Formació
Professional Bàsica als 15 anys, en substitució dels anteriors
Programes de Qualificació Professional Inicial, una proposta
gens assenyada, ja que la ràtio d’alumnes passa dels 15 (en
els actuals PFI que substitueixen als PQPI) als 30 que indica
la LOMCE per a la nova titulació de nivell 1 del catàleg de
qualificacions professionals. També significa la segregació
prematura de l’alumnat als 15 anys i la substitució d’un
certificat per a l’obtenció d’un títol, amb l’objectiu de
maquillar els resultats estadístics. Totes aquestes condicions
poden acabar devaluant la Formació Professional en lloc de
millorar-la.
2) Les administracions educatives han de promoure
les accions educatives pertinents perquè les persones
acreditades puguin cursar en el seu territori a fi de poder
conciliar la formació amb el treball, els mòduls professionals
necessaris per completar i aconseguir un títol d’FP o un
certificat de professionalitat, sigui quina sigui la seva família
professional.
3) L’oferta existent i la seva ampliació no pot reduir-se
a millorar l’aprofitament dels recursos perquè ja es parteix
d’una situació de mínims que no es pot degradar encara
més. Podem estar d’acord que l’ampliació es faci segons
els recursos que hi hagi, però en cap cas s’ha de carregar
la responsabilitat al centre i encara menys a les famílies i
l’alumnat, amb la introducció de taxes als Cicles Formatius
de Grau Superior i altres despeses, en lloc d’augmentar les
dotacions econòmiques en aquelles famílies professionals
que més ho necessiten. L’Administració ha de garantir
aquests recursos econòmics als centres afectats.
4) Transparència i publicitat oficial dels convenis
singulars de col·laboració entre centres d’FP i empreses. S’ha
de comentar que actualment la modalitat d’FP Dual només
afecta un petit percentatge del total d’alumnat d’FP reglada,
però davant de l’aposta del Departament d’Ensenyament
per la FP Dual, USTEC-STEs proposa crear un organisme
mixt (per evitar males pràctiques) on totes les parts hi
siguin representades davant del perill de deformació del
sistema Dual, que vetlli pels interessos de l’alumnat i del
professorat per damunt dels interessos empresarials, quan
no es compleixin els acords dels convenis.
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5) Cal que amb l’aplicació de la LOMCE no desaparegui el
curs d’accés a Grau Superior (CAS), la qual cosa pot significar
una nova retallada en l’oferta de grups i professorat que
avui dia atén més de 6.000 alumnes que utilitzen aquesta
via d’accés.
6) Els Cicles Formatius de Grau Superior han de quedar
dins l’àmbit dels centres educatius públics no universitaris.
La concessió a la universitat, a les empreses i a l’ensenyament
concertat i/o privat, a més de les repercussions laborals per
al professorat, pot produir una segregació entre els CFGS
amb millor projecció laboral i professional, i els que no en
tinguin tanta.
Des d’USTEC·STEs exigim al Govern de la Generalitat i
als departaments amb competències en matèria educativa
que mantinguin els Cicles Formatius de Grau Superior
fora de l’àmbit universitari i empresarial. Ens oposem a la
privatització de la Formació Professional i a l’externalització
de la seva oferta.
Centres
1) Ràtios màximes de 25 alumnes als Cicles Formatius
de Grau Superior, de 20 als Cicles Formatius de Grau Mitjà
i de 15 als nous programes de formació i inserció laboral,
així com també en la futura Formació Professional Bàsica
que es deriva de l’aplicació de la LOMCE. El desdoblament
dels mòduls formatius pràctics no haurien de superar els 1215 alumnes segons les especialitats. Unes ràtios que sempre
caldrà reduir en funció del nombre d’alumnes amb NEE.
Cal tenir en compte, però, que les ràtios en molts estudis
d’FP a Europa mai no sobrepassen els 15 alumnes per grup,
objectiu al qual ens hem d’apropar.
2) Mitjançant la nova Llei d’FP s’haurà d’establir una
xarxa àmplia d’instituts públics que realitzin una oferta
integrada d’FP. Es promourà tant l’increment dels centres
integrats com l’autorització als centres amb oferta d’FP
perquè puguin oferir formació per a l’ocupació. USTEC·STEs
vetllarà perquè els centres que realitzin una oferta integrada
disposin dels recursos humans i materials necessaris, i
que es garanteixin als que ho sol·licitin, i que la formació
ocupacional no interfereixi negativament en la reglada.
3) Les direccions dels centres amb cicles formatius han
de garantir en el pressupost les partides econòmiques
necessàries a causa de les característiques específiques de
l’FP.
Professorat
1) Horari de 18 hores lectives per al professorat d’FP.
Augment i consolidació de la plantilla de professorat per
poder arribar a cobrir tota la demanda i, al mateix temps,
dissenyar i consolidar, ara més que mai, una xarxa pública,
completa i eficaç d’FP a Catalunya.
2) Creació d’un cos únic de professors d’FP en el marc
del subgrup A1 establert per l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic (EBEP). Mentrestant, demanem un complement
per als PTFP, adscrits al subgrup professional A2, per
equiparació salarial al PES, adscrits al subgrup professional
A1. Reconeixement efectiu de l’adscripció de la titulació de
tècnic/a superior i equivalents de Formació Professional a
l’Espai Europeu de titulacions superiors al mateix nivell que
qualsevol altra titulació superior.
3) Cal revisar el catàleg de titulacions exigides per a la
docència a cicles, i la incorporació de les noves titulacions
de GRAU respecte a les llicenciatures, diplomatures i altres
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titulacions declarades equivalents a efectes de docència.
4) Reconeixement efectiu de l’adscripció de la titulació de
tècnic/a superior i equivalents de Formació Professional a
l’Espai Europeu de titulacions superiors al mateix nivell que
qualsevol altra titulació superior.
5) Continuem reivindicant l’augment d’una hora lectiva de
reducció per a les tutories en el primer curs dels cicles de GM.
6) Redefinir la situació del professorat especialista,
especialment pel que fa tant a la contractació com a les
retribucions econòmiques, per tal que puguin percebre
els estadis de promoció docent (sexennis) com la resta del
professorat. Extensió a tot aquest col·lectiu del reconeixement
i cobrament dels triennis que USTEC·STEs ha aconseguit
amb reclamacions individuals.
Administració Educativa
1) Demanem una viceconselleria d’FP que depengui del
Departament d’Ensenyament en lloc d’una comissió mixta
formada per Ensenyament, Empresa i Ocupació, les patronals
i els sindicats CCOO i UGT. La nova Llei de Formació
Professional ha d’incorporar tots els agents educatius en les
diferents comissions i grups de treball que es constitueixin a
conseqüència del seu desenvolupament durant els propers
anys. Cal més transparència i participació.
2) Demanem que l’Administració educativa competent
garanteixi els recursos materials i econòmics necessaris, tant
per a centres i professorat com per a l’alumnat. Demanem
una millor racionalització i distribució de les partides
econòmiques destinades a cicles formatius de tal manera
que s’hi dediquin íntegrament. Per tant, demanem que les
partides econòmiques destinades a l’FP estiguin vinculades
directament, en cada centre, a una dotació independent i
exclusiva destinada a l’FP.

4.- Professorat Interí i Substitut
Les demandes que fem com a USTEC·STES (IAC) es
poden concretar en 3 grans blocs.
Contractes i retribucions
Una gran part de la problemàtica organitzativa dels
centres es resoldria fent nomenaments només a jornades
sencera i mitja, pagant el sou íntegre (100%-50% segons el
contracte). La mateixa mesura faria pujar l’autoestima del
col·lectiu que actualment veu menyspreada la seva tasca,
idèntica a la dels companys funcionaris però retribuïda un
15% menys. Som l’únic sindicat que hem portat l’acord de
govern que fa possible aquesta discriminació fins al Tribunal
Suprem i és probable que coincidint amb la publicació
d’aquest programa ja ho haguem aconseguit.
El cobrament íntegre del juliol i agost és també una demanda
lícita en un país on cap empresa es pot permetre acomiadar,
o simplement ni contractar, la seva plantilla. Tan sols ho pot
fer i ho fa l’Administració pública.
El tipus de jornades i de durada dels contractes també
creen diferències inadmissibles pel que fa a la concessió
dels permisos i llicències, diferències que sovint provoquen
discriminació per raó de gènere quan afecten drets
fonamentals dels infants i de les mares que els cuiden.
La cotització en el règim de la Seguretat Social per part
del personal interí diferent al del règim de classes passives
de la funció pública ja comporta en si mateix diferències
molt grans en les condicions de la jubilació que s’afegeixen
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Ingrés a la funció pública
Les darreres oposicions, a data de tancament
d’aquest programa electoral, han estat a l’estiu del 2011
per al cos de secundària i al 2010 per al de primària.
Mantenir vacants cobertes per interins no és res més
que una forma de gestió que afavoreix el legislador,
que té relativament senzill canviar les condicions
laborals de la gent que treballa en precari i acomiadar
sempre i a tothom com a molt tard el 31 d’agost de cada
curs. Des d’USTEC·STES (IAC) ens sembla raonable
demanar que l’ingrés a la funció pública es faci de
forma periòdica i que el sistema valori l’experiència
docent amb un sistema de doble via d’accés: la Via A
per a opositors lliures per a les noves jubilacions i la
Via B per a persones que ja estan prestant serveis al
Departament d’Ensenyament.

5.- Formació de Persones Adultes

al diferent reconeixement de complements per càrrec o
d’estadis de promoció docent. USTEC·STEs lluitarà perquè
s’estengui a tot el col·lectiu l’aplicació de la sentència que
tenim guanyada sobre el cobrament del 4t estadi del
personal interí. La demanda d’USTEC·STEs és, una vegada
més, en pro de la igualtat de condicions retributives a tots
nivells i per recuperar la concessió del primer estadi als 6
anys de serveis prestats.
Borsa-nomenaments
La gestió de la cobertura de llocs de treball que no
ocupen els docents funcionaris ha estat ferida de mort amb
l’aprovació a la primavera del 2014 del Decret de perfils i
provisió de llocs de treball. Amb l’objectiu de convertir en
privada la gestió dels llocs de treball públics, els nostres
dirigents han anat abonant la idea que fer que els directors
tinguin part activa en la selecció del personal del seu centre
millorarà el sistema educatiu. Res més allunyat de la realitat.
No poder accedir a la funció pública sota uns criteris molt
clars i objectius jerarquitza la feina docent i afavoreix
unes elits de casta. És per això que a USTEC·STES (IAC)
continuem apostant per mantenir el criteri d’antiguitat en les
adjudicacions del personal de la Borsa i per uns nomenaments
telemàtics diaris, transparents i que permetin escollir.
Aquests darrers anys, en una aplicació diligent dels
criteris del Ministre espanyol Wert, la consellera Rigau ha
fet un pas més en fer-los fer tasques de substitució a docents
del centre amb l’aplicació de la mesura d’endarrerir 10 dies
el cobriment de la baixa d’un titular, amb les conseqüents
dificultats de treball que això genera al centre i a costa del
sou de treballadors. Pensem que les substitucions han de
ser des del primer dia i amb incorporació immediata del docent
substitut. Només d’aquesta manera el centre pot continuar
atenent de manera òptima l’alumnat.

Per tal de canalitzar la mobilització del sector,
USTEC·STEs creu en la importància de mantenir la
unitat sindical i reconeix la necessitat de revitalitzar la
Mesa d’Educació d’Adults com a òrgan representatiu
d’aquest moviment unitari i catalitzadora de
les reivindicacions que assegurin, no tan sols la
continuïtat, sinó la potenciació de la formació d’adults
pública.
USTEC·STES ha defensat, defensa i defensarà
que és responsabilitat indefugible del Departament
d’Ensenyament que qualsevol ciutadà/na que ho necessiti
tingui la possibilitat d’accedir a la xarxa pública del
Departament de formació permanent, amb independència
del municipi on resideix. També ens oposarem amb fermesa
a qualsevol intent de municipalització d’aquest servei.
Per tot això USTEC·STEs lluitarà per:
1. Aprovar una nova Llei d’educació permanent que
substitueixi la del 1991.
2. Impedir tant la municipalització com la privatització
generalitzada de la formació permanent. Reducció de les
tasses aplicades a l’alumnat.
3. Racionalitzar les compensacions horàries, introduir
a secundària la reducció d’horari per atendre tutories i
reconèixer la capacitació al personal interí que ha impartit
una llengua estrangera en l’àmbit de comunicació encara
que no pugui acreditar el nivell C1.
4. Impulsar un òrgan representatiu del moviment unitari
del sector en defensa de la seva continuïtat i potenciació
com a servei públic.
5. Definir la plantilla mínima de centre i ampliar-la quan
calgui en funció de la demanda, per tal de reduir al mínim
estructural les llistes d’espera i garantir l’oferta de places del
sector al concurs general de trasllats.
6. Acabar amb la precarietat de les condicions laborals en
locals dispersos, insuficients, provisionals i perillosos.
7. Transformar en centres les aules que encara quedin.
8. Establir un acord marc per l’aplicació del general de
2006 als ubicats en centres penitenciaris.
9. Estendre a tots els centres les coordinacions de llengua
i riscos laborals.
10. Garantir l’existència d’una xarxa suficient de centres
públics, planificada d’acord amb la realització del Mapa del
sector.
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6.- Serveis Educatius
Des d’ USTEC·STEs considerem fonamental que la gestió
dels Serveis Educatius estigui en mans del Departament
d’Ensenyament. No ens podem permetre que no siguin de
titularitat pública i que no arribin adequadament a tot el
territori i a tots els centres.
Aquest darrer curs, a més, el Departament va anunciar un
concurs de mèrits per dotar de places definitives els SSEE.
Però va fer marxa enrere al darrer moment, tot creant un
estat d’inquietud i malestar als SSEE. Des d’USTEC·STEs
demanem l’estabilització laboral i de la situació administrativa
del personal que treballa als SSEE, tot garantint la seva
mobilitat, i amb criteris objectius i transparents.
USTEC·STEs s’oposa radicalment al desmantellament
dels SSEE. És inadmissible que es menystingui la feina
desenvolupada per un personal cada vegada més reduït i
amb la càrrega laboral creixent de la resta de treballadors
i treballadores i es perjudiqui, també, l’alumnat, les seves
famílies i el professorat. En aquest sentit, USTEC·STEs
exigeix la recuperació immediata de les plantilles anteriors
a les retallades com un primer pas cap a una progressiva
recuperació dels serveis educatius.
Per tot això proposem:
1. Gestió pública dels Serveis Educatius, amb titularitat
del Departament d’Ensenyament i personal propi.
2. Elaboració i publicació urgent d’un nou Decret de
Serveis Educatius amb la participació i consens dels treballadors
i els seus representants. Aquest nou Decret hauria de definir
les funcions, organització i estructura dels SSEE, com també la
forma d’accés i els requisits i la mobilitat interna.
3. Augment significatiu dels Serveis Educatius i de les
seves plantilles per arribar a satisfer les necessitats dels
centres, de l’alumnat, del professorat i de les famílies.
4. Garantir personal administratiu, a jornada sencera, en
tots els SSEE i la figura del conserge en aquells que calgui.
5. Prou dotació econòmica i de mitjans materials i tècnics
per desenvolupar les seves tasques amb qualitat i amb
eficàcia funcional.
6. Formació específica i de qualitat a càrrec del
Departament.
7. Cobrament de desplaçaments en un termini no superior
a dos mesos. Comptabilització de tot el temps emprat en
els desplaçaments, incloent-hi els realitzats en un mateix
municipi quan així ho requereixi la tasca a desenvolupar.
8. Regularitzar l’ús dels vehicles propis durant el temps
de treball: assegurança dels vehicles durant el temps
d’utilització per al treball i un programa real de subvencions
i ajuts per a l’adquisició/reparació dels vehicles, a càrrec de
l’Administració.
9. Estabilització laboral i de la situació administrativa
del personal que treballa als SSEE, tot garantint la seva
mobilitat, i amb criteris objectius i transparents.
10. Instruccions del Departament d’Ensenyament per
prioritzar l’atenció dels SSEE als centres educatius públics
i no d’altra titularitat. Els diners públics per a l’educació
pública.

7.- Escola Rural
L’escola rural és present a gairebé tot el territori:
zones escolars rurals, escoles cícliques, escoles unitàries i
agrupaments escolars funcionals.
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USTEC·STEs demana:

• Un nou acord d’escola rural consultat al professorat
i negociat amb els representants dels treballadors i
treballadores.
• Una normativa específica de l’escola rural i altres
mesures de caràcter organitzatiu on estiguin representades
les diferents denominacions administratives d’escola rural.
• La supressió de la sisena hora tot mantenint les
plantilles.
• En l’assignació de les plantilles als centres incomplets,
cal garantir que en cadascun dels grups que formen la línia
incompleta hi correspongui una dotació de 2 docents.
• La dotació suficient de personal administratiu per a
cada ZER, AR o escola incompleta.
• La dedicació horària dels òrgans de govern de les escoles
d’1 a 3 mestres s’ha d’augmentar a 6 hores i les de 4 o més
mestres a 10, a repartir entre la totalitat de l’equip directiu.
• La garantia del nomenament de coordinadors/es de
cicle a totes les ZER, amb equivalència en funció del nombre
de grups i amb les condicions laborals i econòmiques
pertinents.
• Fomentar mesures que garanteixin el servei de menjador
i de transport en cada centre rural.
• Donar suport a la realització d’activitats complementàries
i extraescolars tan variades com sigui possible i fomentar
la utilització dels recursos a l’associacionisme propi del
municipi i/o dels consells comarcals.
• Cobrament a la nòmina del mes de les dietes d’itinerància
perquè aquesta és un característica especifica i irrenunciable
de les ZER.
Reclamem:
• Que la gestió de la ZER continuï essent democràtica.
Volem la participació real dels claustres.
• La ZER com una agrupació d’escoles que comparteixen
recursos personals i administratius sense restar personalitat
a les escoles que la componen. No volem centre únic.
• Que les escoles mantinguin el seu estatus amb director
com a mínim, i cap d’estudis i secretari en funció de la
dimensió. Els òrgans col·legiats han de ser els mateixos que
els de qualsevol escola. No volem directors adjunts.
• Que cada escola disposi dels diners per a despeses de
funcionament atorgats directament des del Departament
amb una comptabilitat i rendiment de comptes propis. No
volem un pressupost únic.
• Que l’elaboració de la normativa específica d’escola
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rural es faci comptant amb els i les que hi treballen i a
través de les meses negociadores amb els representats dels
treballadors. Prou de decisions unilaterals per part de
l’Administració.
USTEC·STEs sempre ha estat una ferma defensora de
l’escola rural, i hem fet sentir la veu dels docents que lluiten
i treballen en aquestes escoles, i no defallirem en la seva
defensa.

8.- Educació Especial
L’escola inclusiva és la que ha d’escolaritzar tota tipologia
d’alumnat (amb discapacitats, problemàtiques psicosocials,
superdotats, trastorns diversos...) i facilitar-li un entorn tan
normalitzador com sigui possible.
L’escola d’educació especial continua sent el centre
escolar integrador per excel·lència de l’alumnat amb greus
discapacitats; els nens i nenes que per la seva problemàtica
no poden inicialment accedir a l’escola ordinària i que el seu
objectiu ha de ser la integració, en la mesura del possible,
d’aquest alumnat a l’escola ordinària, amb els recursos
adequats.
Ara bé, què està passant? Actualment està creixent el
nombre de nens i nenes que van de l’escola ordinària a
l’escola especial i no pas a l’inrevés.
• El Departament d’Ensenyament ha de dotar tant l’escola
ordinària com la d’EE del nombre suficient de docents i de
professionals laborals qualificats per atendre les NEE del
seu alumnat.
• Augment del temps de dedicació a l’atenció directa
individualitzada a l’alumnat amb NEE ja sigui dins dels
centres ordinaris (mestre/a d’educació especial, USEE, de
primària i secundària, etc...) com de les escoles d’educació
especial.
• Aconseguir el COS ÚNIC amb les condicions laborals,
administratives i salarials del cos superior.
• Augment de les hores de coordinació amb els Serveis
Educatius (SSEE) de la zona dins de l’horari lectiu.
• Coordinació i assessorament amb SSEE, CDIAP i CSMIJ
de la zona dins de l’horari lectiu.
• Participació en als claustres amb veu i vot de tot el
personal del centre docent i laboral del Departament.
• Formació especialitzada als docents d’EE a primària i
a secundària, i als que treballin amb la diversitat i vulguin
formar-se, dins del seu horari lectiu.
• Reconeixement del Graduat i/o Certificat en ESO per
a l’alumnat que l’hagi pogut aconseguir amb el currículum
adaptat. Adaptació per part del Departament d’Ensenyament
dels currículums de l’educació post obligatòria per a
l’alumnat amb NEE que ha cursat la secundària obligatòria
adaptada.
• Adequació dels espais a les necessitats de l’alumnat.
• Reconeixement d’accident laboral de tots els danys i
lesions derivats del treball amb alumnat amb NEE.

9.- Aules Hospitalàries
USTEC·STEs reivindica:
• El compromís del Departament en reobrir les aules
tancades amb professorat funcionari, amb formació
específica.
• Formació específica inicial i continuada en funció del
tipus d’alumnat que s’ha d’atendre, dins de l’horari lectiu.

• La regulació de la ràtio professorat/grup en funció
dels diversos nivells a atendre i de la problemàtica de cada
alumne/a.
• Atesa l’especificitat de l’alumnat i l’especial intervenció
amb les seves famílies, les hores de tutoria (que no poden
ser fixes en el nombre sinó que dependran de les necessitats
i problemàtica de cada alumne i de la seva família) han de
ser comptabilitzades com a lectives.
• La tutoria ha de ser supervisada per un psicòleg clínic
posat a disposició, perquè els seus efectes poden causar
malestar psicològic important en el docent.
• Proporcionar la dotació de material fungible i
l’equipament necessari de les aules.
• La consideració de professorat itinerant per al
professorat de les aules hospitalàries i el que fa atenció
domiciliària, amb cobrament del complement d’itinerància.
• Actualització del preu per quilometratge dels
desplaçaments amb cobrament actualitzat als dos mesos
següents de la despesa. Pagament del transport en vehicle
propi a l’interior dels municipis, quan les característiques
del desplaçament ho requereixin.

10.- Arts Plàstiques i Disseny
USTEC·STEs considera necessària l’adopció de diverses
mesures que permetin millorar la situació actual:
• És necessari ampliar l’oferta pública dels ensenyaments
artístics tant de cicles formatius com dels estudis superiors
de Disseny i, alhora, establir mecanismes de coordinació i
col·laboració dels centres superiors d’ensenyaments artístics
amb les universitats públiques.
• Incloure en la càrrega docent i laboral les activitats
vinculades a la investigació, a les necessàries tutories
individualitzades, al seguiment de l’aprenentatge autònom
de l’alumnat i a l’activitat de l’equip docent i de coordinació.
• Reconeixement de la càrrega de treball que implica
l’adequació als EEES, tant a efectes de càrrega lectiva com de
situació professional i laboral, cosa que permetria l’augment
de les plantilles del professorat.
• Mesures de conciliació entre l’activitat docent i l’activitat
artística i/o professional de cada professor/a. Cal estudiar
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mesures de reducció de jornada, d’acumulació horària...
• Una oferta formativa pròpia per al professorat, tot
considerant la concessió específica de llicències d’estudi
(actualment inexistents) per formació i perfeccionament.
Facilitar l’accés del professorat als estudis de doctorat,
participació en programes europeus de formació i intercanvi,
mostres, congressos...
• Cal definir, crear i posar en funcionament l’ISA (Institut
Superior de les Arts) i el Consell Assessor dels Ensenyaments
Artístics amb la participació de tots els sectors implicats,
incloent-hi els agents socials.

11.- Escola Oficial d’Idiomes
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tenir una presència més important a les nostres EOI.
• L’establiment d’estades formatives gratuïtes per al
professorat d’EOI, com també per al professorat de llengües
estrangeres de primària i secundària, al país de la llengua
impartida sense marcar un temps mínim necessari per
tornar a fer l’estada.
• Augment i descentralització de l’oferta formativa
específica en llengües estrangeres per al professorat de
primària i secundària dins de l’horari laboral.
• L’articulació i el foment dels intercanvis internacionals
amb estudiants d’altres països.
• La dotació als centres d’hores suficients per assegurar el
bon funcionament de les coordinacions pedagògiques i dels
departaments.

12.- Ensenyaments Esportius

El Departament d’Ensenyament, lluny d’aportar els
recursos per solucionar la manca d’oferta d’EOIs, va
augmentar el preu de la matrícula en un 55% per al curs 201415 i sense cap tipus de bonificació (per matrícula múltiple en
un mateix curs, condició de jove o aturat) la qual cosa va
provocar un considerable descens de les preinscripcions.
USTEC-STEs considera que per redreçar aquesta situació,
les EOI han de ser el pal de paller de l’estructura i l’oferta
d’aquests aprenentatges, la qual cosa fa absolutament
necessàries una sèrie de modificacions com ara:
• La creació de noves escoles oficials, una major oferta de
cursos, de grups i de nivells de manera generalitzada (C1
i C2). No pot ser que a la resta de l’Estat es pugui cursar i
obtenir el C2 i que això no sigui possible a Catalunya, un
fet que implica importants greuges comparatius com, entre
d’altres, en l’obtenció de punts per al concurs de trasllats
estatal.
• La reducció dràstica de les ràtios per aula, tot
generalitzant els desdoblaments, atesa la importància de
la competència oral, amb l’augment de plantilla que això
comporti per tal de poder oferir un ensenyament de qualitat.
• Augment, impuls i promoció d’altres llengües que
no siguin l’anglès, com ara el català, el castellà, el francès,
l’alemany, l’italià, el portuguès, l’àrab, el rus o el xinès. De
la mateixa manera, llengües com el gallec o l’èuscar, -que
tenen avui una oferta de cursos molt reduïda-, haurien de

Des d’USTEC·STEs considerem que cal un major impuls i
una aposta ferma per part del Departament d’Ensenyament
per la implantació dels ensenyaments públics esportius i
augmentar tant l’actual oferta disponible com els recursos
humans i materials necessaris, per la qual cosa demanem al
Departament d’Ensenyament que:
• Els EREE tinguin una presència als centres que no
sigui testimonial, per a la qual cosa cal, en primer lloc, una
plantilla ben dimensionada.
• Cal garantir una dotació pressupostària específica que
compensi els centres pels diners que es perdin en concepte
de cobrament de matrícula, atès que aquests ensenyaments
són autogestionats i s’ha de fer front a les importants
despeses que comporten (lloguer d’equipaments, activitats
fora del centre, etc.).
• Cal modificar les diferents Ordres del Departament
d’Ensenyament, especialment en temps de crisi, pel que
fa al preu públic dels ensenyaments d’esports de règim
especial que condueixen a les diferents titulacions. Des
d’USTEC·STEs considerem que, en molts casos, aquests
preus públics exclouen d’aquests ensenyaments esportius
l’alumnat amb menys recursos econòmics disponibles.
• Una Normativa d’Organització i Funcionament del
Centre (NOFC) que contempli les especificitats dels EREE
i en faciliti la millora imprescindible per a la bona gestió i
organització d’aquests estudis.
• Faciltar la flexibilitat, tant pel que fa als horaris com
al calendari, atès que aquests ensenyaments tenen una
estructura totalment diferent, la qual cosa implica treballar
en altres franges horàries i al marge del calendari escolar
establert. L’organització curricular - especialment en el
grau mitjà- no ha de buscar un augment important d’hores
lectives i de continguts, sinó esponjar en el temps el procés
d’aprenentatge de l’alumnat. Cal que l’harmonització dels
títols i la incorporació dels pendents a la normativa vigent
es produeixi al més aviat possible.
• Cal vetllar perquè aquests ensenyaments es puguin
impartir prop d’instal·lacions esportives municipals o, en
qualsevol cas, públiques a preus assequibles i que estiguin
concentrades, alhora que s’hi puguin establir convenis
de col·laboració, facilitant-ne la gestió, proporcionant als
centres recursos (models de conveni, etc.) que en facin
més fàcil la gestió, ja que el volum de feina que genera és
complex i comporta molta complexitat, com ara establir
convenis, gestionar pagaments, resoldre conflictes..., feines
totes que actualment recauen majoritàriament sobre els INS.
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USTEC·STEs

“Cap persona no ha rebut de la naturalesa el dret de manar sobre
els altres. La llibertat és un regal del cel i cada individu de la mateixa
espècie té el dret de gaudir-ne de la mateixa manera que gaudeix de
la seva raó.”
Denis DIDEROT a
L’enciclopèdie segle XVIII
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