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Calendari escolar

Ja n’hi ha prou! Que se’n vagi!

El dia 23 de novembre
de 2009, el Departament
d’Educació ha presentat a la
Mesa Sectorial de Negociació
el nou calendari escolar
per al curs 2010/2011 i les
modificacions que pensa introduir-hi per a aquest curs i per
al 2010/2011 i 2011/2012.
USTEC·STEs
vol
manifestar el rebuig més
absolut a aquesta proposta
de calendari perquè pretén
introduir, irresponsablement i
sense consens, diversos canvis
que empitjoren les condicions
de treball del professorat i que
generen una sèrie de problemes
de difícil solució per a les famílies i
que afecten la qualitat educativa.
Allarga només per als centres públics
la permanència del professorat als centres sense
alumnes, aquest mateix curs fins al 7 de juliol de 2010,
amb l’objectiu “que els equips docents puguin preparar el
nou curs, atès que aquest començarà amb alumnes el 7 de
setembre de 2010.”
Aquesta mesura planteja diversos problemes que el
Departament no ha resolt. Significa això que el professorat
que canviï de centre ha de ser al nou el dia 1 de juliol? Si és
així la nova presa de possessió serà d’1 de juliol i, per tant,
les persones que realitzin funcions de tutoria i coordinació
i es traslladin de centre cessaran en els seus càrrecs el 30
de juny ?, i en aquest supòsit, cobrarien els complements
a l’estiu?, quan hauran de reingressar els I les excedents,
els i les qui es traslladin d’altres territoris de l’Estat o de
l’exterior?, com quedarà el pagament del personal interí i
substitut?
Les escoles d’estiu hauran d’ajornar el seu començament
al 8 de juliol o més tard si coincideix amb cap de setmana?
I si no ho fan i les direccions donen permisos al professorat
per assistir-hi, com prepararem el nou curs ?
A més, no hi ha cap compromís, ni cap garantia per part
del Departament que el professorat estigui nomenat i en
els centres en condicions de preparar el curs el dia 1 de
juliol. De fet, el Departament mai no ho ha aconseguit ni
el 14 de setembre. Fa tota la impressió que el Departament
menysprea el treball individual i col·lectiu del professorat
i la necessitat de preparar el nou curs en condicions i amb
garanties.
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La jornada continuada del juny
desapareix i només excepcionalment es podran admetre
modificacions de calendari. Es
perden les compensacions per
colònies i sortides realitzades
al llarg del curs escolar. A més,
obvia les condicions actuals dels
centres, que no estan adaptades
a la climatologia del juny i del
setembre, amb la influència que pot
tenir en el procés educatiu.
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La sisena hora s’implantarà
a tot arreu sense garantir
els recursos de professorat
necessaris. Es castiga els centres i es
desaprofita l’ocasió que oferia el Consell
Escolar de Catalunya, de replantejar l’horari
escolar de l’alumnat.
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El dia 7 de gener desapareix del calendari de vacances
de Nadal.

Hi haurà una setmana de vacances escolars a finals
de febrer o primers de març que determinarà cada
director o directora del Servei Territorial a partir del
curs 2010/2011.
La Secretaria General del Departament, Sra. Rius,
declarava als mitjans de comunicació sense enrojolar-se
que” canviaven el calendari perquè ho havien demanat les
estacions d’esquí”. Un argument pedagògic irrebatible. El
conseller va aprofundir en la tesi demanant públicament a
les famílies “que portessin els seus fills i filles a esquiar”.
Declaracions que constitueixen un fidel reflex tant del
tarannà dels dirigents de Via Augusta com de la política
educativa del govern en aquests últims anys.
Aquestes declaracions ens indiquen que la majoria de
l’alumnat no compta per a la conselleria i demostren que
no farà res per assumir el cost que suposen les activitats
de lleure. L’associació i la federació de municipis ja han
manifestat que tampoc no poden assumir-ne els costos.
Només queden les ampes en els centres que en tinguin i
que disposin de mitjans per portar-les a terme perquè el
preu que han de pagar les famílies no es dispari.
D’altra banda, les activitats que realitzin les ampes o
les empreses que contractin, a causa de les condicions
climàtiques hauran de fer-se gran part a l’aula amb tots

els problemes que això pugui generar, sense obviar que a
finals de febrer els universitaris, que acostumen a treballar
de monitors, comencen l’època d’exàmens, la qual cosa
en dificultarà possiblement la contractació. En definitiva,
no hi ha cap estudi de viabilitat sobre la conveniència
d’implantar ara aquesta setmana.
En aquest sentit, la implantació de la setmana de febrer
perjudica sensiblement els sectors de l’alumnat amb menys
recursos econòmics i socialment desafavorits i l’alumnat
de les zones rurals. No hi ha cap compromís perquè
l’alumnat sigui atès en condicions de qualitat i d’igualtat
d’oportunitats. Sembla que el Departament obre un nou
mercat a les empreses amb activitats per a les famílies que
puguin pagar-les. Les que no puguin, hauran de deixar els
seus fills a casa.
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El Departament torna a actuar de mala fe, de forma
antidemocràtica. Desoeix la posició majoritària del
Consell Escolar de Catalunya que desaconsellava
l’aplicació d’aquesta proposta i abans de negociar els canvis
en les condicions de treball que suposa aquest calendari per
al professorat, torna a llançar la seva “Brunete mediàtica”
tot tractant d’imposar una política de fets consumats.
Es tracta d’una altra provocació més a l’ensenyament
públic. El conseller ha vist com les mobilitzacions i les
vagues frenaven part de les mesures proposades, com
la privatització de l’ensenyament públic i altres aspectes
continguts en la LEC, com ara la impossibilitat de
generalitzar les hores extres. No obstant això, continua
obrint nous fronts en un altre intent obcecat per minar
la resistència de l’ensenyament públic a l’aplicació de la
política educativa del Departament.

2 de desembre a les 12 h

convocatòries
unitàries

Concentració de delegats/des

també oberta al professorat
a Via Augusta davant la seu del Departament
11 de desembre a les 13.30 h

Concentracions de professorat

a diversos municipis i SSTT a concretar properament
Exigim

lLa retirada de la proposta de calendari escolar
lIncrement de plantilles. No a les retallades de plantilles
lDisminució de les ràtios
lPel treball estable. Contra la precarització laboral
lNomenaments diaris. No a aquests nomenaments telemàtics
lNo a la LEC. No a les imposicions en el seu desenvolupament
lDret a la negociació col·lectiva

Plantem cara al desenvolupament de la LEC

L’actuació portada a terme per aquest conseller aquests últims anys l’inhabilita i fa impossible la
negociació i la possibilitat d’arribar a un consens, sobretot de cara al desplegament de la Llei. Per
tant, continuem exigint la seva dimissió.
USTEC·STEs fa una crida al professorat a participar en les xerrades als centres, en les assemblees
de zona i en les mobilitzacions que es convoquin. Així mateix, considera important que els centres
puguin explicar la situació actual que pateix l’ensenyament públic a les famílies i s’ofereix als
centres per contribuir a fer-ho. USTEC·STEs considera que és necessària una resposta unitària
contundent i que si no es modifica la política educativa del Departament s’hauran d’endurir les
mobilitzacions amb convocatòries unitàries de vaga. Si no l’aturem ara, què vindrà després...?

