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SENSE CAP MÉS
EXCUSA, REVERTIM
LES RETALLADES!

En els darrers cursos USTEC·STEs (IAC) us hem
demanat la participació en diverses mobilitzacions i
vagues unitàries amb l’objectiu de revertir les retallades que els diferents governs han anat perpetuant: tot
i que de bon principi eren considerades «mesures extraordinàries», ja hem vist que no ha estat així. Durant
el període de creixement econòmic dels darrers anys,
cap govern ni cap conseller o consellera d’Educació ha
tingut en compte les nostres reclamacions: no han presentat a la Mesa Sectorial de Negociació cap proposta ni
cap calendari de retorn amb uns mínims que permetessin iniciar una negociació.

la nostra salut i la del nostre alumnat, sense tenir en
compte cap ni una de les demandes sindicals que s’han
fet des d’inici de curs. El personal de tots els centres
educatius si hem estat a l’alçada de les circumstàncies, és gràcies a la tasca feta des de cada centre que
s’ha pogut mantenir la presencialitat tot i les diverses
onades de covid que s’han anat abraonant al sistema
educatiu. L’Administració, tant qui la dirigeix com
qui la gestiona, ens ha decebut un cop més.

Per què cal iniciar mobilitzacions contundents?

Amb el confinament del curs passat i les pèssimes
El Departament no ens escolta, i no podem perdre un
condicions de seguretat amb les quals enguany s’ha altre
El nostre objectiu és revertir totes les retallamantingut la presencialitat als centres educatius, el des i any.
millorar
les condicions laborals de tot el personal
Departament d’Educació ens ha condemnat a estar a dels centres educatius.
primera línia sense les mesures adequades per garantir

Durant el tercer trimestre és el moment en què es defineixen les plantilles i els recursos dels centres educatius
per al curs vinent. Si no ens mobilitzem, el proper curs
serà igual o pitjor, sense cap recuperació i amb la supressió de l’ínfim increment de personal que enguany
hem tingut, que per a l’Administració era circumstancial i no estructural: reforços docents als centres per
baixar ràtios, TIS i altres categories de personal laboral
que s’han contractat.

• Provisió dels EPI necessaris (màscares FFP2).
Permís retribuït no recuperable per a les treballadores
i els treballadors amb menors al seu càrrec en situació
d’espera de resultat de PCR, aïllament o quarantena.
• Contractació de personal sanitari titulat.
• Sistemes de ventilació mecànica als centres educatius on siguin necessaris.

I tot això com es paga?

Què demanem?

Exigim al proper Govern i als grups parlamentaris la
negociació d’un pressupost expansiu en educació que
1. L’horari lectiu anterior a les retallades per a tot permeti contractar tot el personal docent i personal
el personal a partir del curs 2021/22, de 23h. lectives d’atenció educativa que caldria per estar al mateix nivell
a primària i 18h. a secundària. Aquesta reivindicació de servei que abans de la crisi del 2012.
és irrenunciable. Exigim al Departament d’Educació
l’aplicació del compromís de negociació establert a
El cost de les principals mesures que exigim per al
l’acord del 31 de gener de 2017.
pressupost del 2021 seria de 128 milions d’euros: 45 mi2. La reducció de les ràtios. Cap tancament de grups lions per recuperar l’horari lectiu anterior a les retallaa la pública. La reducció de ràtios que s’ha pogut fer en des, 6 milions per reduir ràtios, 7 milions per convertir
alguns nivells educatius enguany no estan garantits per les jornades d’1/3 en mitges jornades, aproximadament
al curs vinent, ja que l’Administració s’ha negat a con- 60 milions per al reconeixement del 1r estadi a 6 anys de
templar-la com una mesura estructural. Reclamem, en el manera retroactiva i 10 milions per al retorn del caràcmoment que s’estan acabant de confeccionar les línies de
P3 i de 1r d’ESO de cara al curs vinent, que la reducció ter lectiu de les 2 hores de reducció a majors de 55 anys.
de ràtios i l’increment necessari de docents i de personal
Pensem que és una demanda realista si tenim present
d’atenció educativa per fer-les efectives, sigui una prioritat per salvar grups de la pública i per la millora de la que el darrer pressupost executat d’Educació ha estat
qualitat de l’educació en tots els nivells educatius.
de 5.947 milions d’euros i que la Llei d’educació de Catalunya (LEC) diu que ha d’estar per sobre dels 15.000
3. El retorn d’altres condicions perdudes, com ara:
milions.
• Formació professional pública i de qualitat. Imprescindible l’adscripció de l’FP al Departament d’Educació, Mobilitzem-nos per aconseguir-ho!
la retirada de la Llei de formació i qualificació professionals i el transvasament d’hores lectives a l’empresa.
Animem a tota l’afiliació, companys i companyes a dis• Conversió dels terços de jornada en mitges jorna- cutir aquest full en assemblees i/o claustres per donar un
des, la consolidació i estabilització del personal interí missatge clar al Govern i als grups parlamentaris: la reveri substitut mitjançant el concurs de mèrits i un nou sió de les retallades és imprescindible per a l’inici de curs.
acord d’estabilitat que s’emmarqui en la fixesa i el retorn del caràcter lectiu de les dues hores de reducció
- Assemblees unitàries en tots els territoris durant el
al personal major de 55 anys, retallada que necessita
març i l’abril
un nou acord de Govern per a prorrogar-se.
• Recuperació del poder adquisitiu perdut, incloenthi també el retorn al reconeixement del primer estadi
-Dilluns 22 de març a les 17:30h: EMPAPERADA
als 6 anys, i no pas als 9.
SERVEIS TERRITORIALS
• Personal laboral, el retorn a les 25h. d’atenció directa
d’EEE, un increment de plantilla suficient, la reconversió
- Dijous 29 d’abril a les 18h: CONCENTRACIÓ A
de les places covid en places estructurals, la dotació de
PLAÇA ST JAUME
material informàtic per al personal d’atenció educativa i
la cobertura de totes les substitucions des del primer dia.
- Dissabte 15 de maig a les 12h: ENCERCLEM EL
• Eliminació dels perfils i de qualsevol selecció del
PALAU DE LA GENERALITAT
professorat mitjançant entrevistes.
• Retirada del Decret de plantilles (39/2014).
4. Per la seguretat i la salut als centres educatius:
• Ràtios per fer front a la pandèmia: 10 a infantil, 15 a
la resta de nivells educatius.
• Increment de personal docent i personal de suport
educatiu. Garantir l’atenció a la diversitat i les NEE.
Preservar la impartició de les especialitats.

Les reivindicacions són justes i assumibles.
El vostre suport és la nostra força.
Si no ens visibilitzem... ells tiren pel dret.

