Calendari escolar
JA N’HI HA PROU!
NO CONSENTIREM QUE ENS EMPITJORIN LES
CONDICIONS LABORALS
El dia 23 de novembre de 2009, el Departament d’Educació ha presentat en Mesa
Sectorial de Negociació el nou calendari escolar per al curs 2010/2011 i les
modificacions que pensa introduir en el calendari d’aquest curs 2009/2010.
Davant d’aquest fet, USTEC∙STEs, CCOO, ASPEPC‐SPS i FETE‐UGT, organitzacions
representatives del professorat en la Mesa Sectorial volem
DENUNCIAR:
1. El nostre més absolut rebuig a la proposta de calendari presentada pel
Departament perquè pretén introduir, irresponsablement i sense consens,
diversos canvis que empitjoren les condicions de treball del professorat i
plantegen determinats problemes de difícil solució per a la qualitat educativa i
per a les famílies.
2. La manca de respecte per la negociació col∙lectiva i l’actuació de mala fe,
imprudent i precipitada del Departament d’Educació, que redueix la Mesa
Sectorial a un paper purament informatiu, i que, un cop més, tracta d’imposar
mediàticament per la via dels fets consumats les seves posicions sense, com és
preceptiu, haver‐les negociat amb la representació del professorat.
3 L’actitud antidemocràtica del conseller Maragall que reitera una proposta per al
curs 2010/2011, quan el Consell Escolar de Catalunya va desaconsellar la seva
aplicació, tal i com ell l’està proposant.
A la imposició de la LEC, als retalls de plantilla, al tancament de grups, a l’increment de
les ràtios, a l’increment de la precarització laboral del personal substitut, el conseller
Maragall afegeix ara, a la seva declaració de guerra a l’ensenyament públic, aquesta
proposta de calendari escolar.

JA N’HI HA PROU!

QUE SE’N VAGI!

Tot plegat mereix una resposta contundent per EXIGIR:
‐ LA RETIRADA DE LA PROPOSTA DE CALENDARI ESCOLAR
‐ INCREMENT DE PLANTILLES ‐ NO ALS RETALLS DE PLANTILLES
‐ DISMINUCIÓ DE LES RÀTIOS
‐ PEL TREBALL ESTABLE ‐ CONTRA LA PRECARITZACIÓ LABORAL
‐ NOMENAMENTS DIARIS ‐ NO A AQUESTS NOMENAMENTS TELEMÀTICS
‐ NO A LA LEC ‐ NO A LES IMPOSICIONS EN EL SEU DESENVOLUPAMENT
‐ DRET A LA NEGOCIACIÓ COL∙LECTIVA
L’actuació portada a terme per aquest conseller els últims anys l’inhabilita i fa
impossible la negociació i la possibilitat de consens, sobretot de cara al desplegament
de la Llei. Per tant continuem exigint la seva dimissió.

USTEC∙STEs, CCOO, ASPEPC‐SPS I FETE‐UGT CONVOQUEM :
DIA 2 DE DESEMBRE A PARTIR DE LES 12 HORES:
CONCENTRACIÓ DE DELEGATS/DES A VIA AUGUSTA a la seu del
Departament oberta al professorat
DIA 11 DE DESEMBRE
CONCENTRACIONS DE PROFESSORAT A DIVERSOS MUNICIPIS i SSTT
a concretar properament
Les organitzacions sindicals sotasignades estem disposades a continuar i a endurir les
mobilitzacions, inclosa la convocatòria de vaga, si no es modifica l’actual política
educativa del Departament d’Educació
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