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PERSONAL LABORAL
VAGA 14 DE FEBRER

El proper dia 14 de febrer hi ha convocada, pel sector educatiu, una vaga per exigir la retirada de les bases de la
Llei Catalana d’Educació.
Amb les propostes establertes en aquestes bases, queda clar que l’objectiu del Departament d’Educació és donar un
pas endavant en la privatització de l’ensenyament públic tot aplicant un model que ha resultat un fracàs, des del
punt de vista de la qualitat de l’escola pública, en altres països on s’ha aplicat, com ara Anglaterra o Bèlgica. I un
èxit, des del punt de vista dels beneficis empresarials, per a aquelles empreses que s’han llançat a la conquesta d’un
tros d’aquest pastís com ja va passar amb la sanitat pública catalana uns anys enrere.
La proposta del Departament es basa en aquests eixos:
Municipalització de l’educació d’àmbit no universitari. Amb la conseqüent externalització dels serveis per part dels
ajuntaments, tal com està passant amb les escoles bressol.
Servei Públic Educatiu. Que vol dir més diners per a un escola concertada que incompleix reiteradament la seva
funció social d’acollir e l’alumnat nouvingut. I que no diu res en relació a la necessitat de places públiques 0-3
anys.
Avaluació del professorat i dels centres, que lliga la promoció econòmica i professional dels docents, al resultat
d’aquesta avaluació absolutament perversa i subjectiva i que generarà entre els centres una absurda competitivitat
que comportarà l’existència de centres públics de diferents categories.
Autonomia de centres entesa com la possibilitat de què les direccions estableixin el contingut curricular, contractin
directament els professionals, trenquin l’adscripció definitiva a un centre i flexibilitzin les condicions de treball,
amb sous i jornades diferents. Això si no és directament una empresa qui s’encarregui de gestionar un centre
educatiu.

El Comitè Intercentres, òrgan suprem de representació del personal laboral davant l’administració, ha adoptat per
unanimitat la decisió de donar suport a la convocatòria de vaga del proper 14 de febrer de 2008. Us convoquem,
doncs, a participar activament en les mobilitzacions previstes i, en concret, en la vaga per exigir la retirada
d’aquesta llei catalana d’educació.
L’EDUCACIÓ ÉS UN DRET, NO UN PRODUCTE!
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