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Contra la política educativa del Departament

Continuem les mobilitzacions unitàries
El conseller Maragall continua menyspreant el
professorat i la resta de la comunitat educativa,
ja que malgrat les importants mobilitzacions i
protestes que s’han portat a terme, tant per part
dels docents com dels pares i mares i estudiants,
el conseller no només es manté tancat a la
negociació, sinó que cada dia planteja alguna
nova mesura en detriment de l’ensenyament
públic i de les condicions de treball del
professorat.
Aquesta política educativa i aquest
menyspreu només pot tenir una resposta des
de la comunitat educativa: la mobilització. Una
mobilització sostinguda i constant que permeti
evitar mesures encara més perjudicials i que
posi les bases perquè, en un futur proper, les
actuals mesures imposades pel Departament es
puguin retirar.
Un convidem a debatre en els centres la
proposta de calendari de mobilitzacions i les
raons que ens han obligat a continuar convocant
mesures de pressió i de protesta. Cal fer
extensiu el debat a tota la comunitat educativa
i aconseguir una participació tan àmplia com
sigui possible en les accions que us proposem.
Ens hi juguem el futur de l’escola pública.

Calendari de mobilitzacions
unitari
• 27 d’abril. Concentracions municipals davant els
ajuntaments.
• 29 d’abril – 22 de maig. Referèndums als centres amb la
participació de pares, mares i alumnat de secundària: No a
la política educativa del Departament d’Educació. Per una
gestió democràtica i participativa dels centres.
• 6 de maig. Tancades en els centres. Tancades de delegats
sindicals.
• 11 de maig a les 18 hores. Concentració a la plaça de
Sant Jaume en rebuig de la retallada de plantilles i del
tancament de grups.
• 18 de maig. Vaga i manifestació de l’ensenyament públic.
• 29 de maig. Manifestació sociaL de tota la comunitat
educativa a Barcelona.
• 7 de setembre. Protesta el primer dia de curs: Acollida de
l’alumnat a la seva hora però no començar les activitats
lectives fins a les 11 hores.
• 28 de setembre. Vaga i manifestació de tot l’ensenyament públic.

Plataforma reivindicativa

• Per l’increment generalitzat de plantilles. No a més
retallades. Disminució de l’alumnat per aula
• Per la cobertura de totes les baixes amb substitucions des
del primer dia. No a les hores extres
• No al tancament de grups ( batxillerats, cicles formatius,
caep...)
• Per la gestió democràtica i participativa, reforcem el
poder de decisió dels claustres. No a aquests projectes
de decret d’autonomia i de direccions de centres. No
a la desregularització de les condicions laborals del
professorat.
• No a aquest calendari escolar.
• Pel treball estable i de qualitat. Contractacions de mitja
jornada i de jornada sencera.
• No a aquests nomenaments telemàtics, que no
garanteixen ni la transparència ni el control

