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Setmana
DE
LLUITA
ni lomce,, ni lec,
ni reTALLADES

Ni LOMCE, ni LEC, ni retallades
Defensem l’ensenyament públic. Defensem els
serveis públics

Des de fa uns anys que els sectors assalariats, el sector
públic en general i l’ensenyament públic en particular estem
patint unes mesures per part dels governs central i autonòmic
que, a més de generar més atur, precarietat i exclusió social i
d’empitjorar les nostres condicions de vida i de treball, estan
atacant la mateixa naturalesa dels serveis públics, amb el
seu lliurament a la gestió privada o deteriorant-los amb la
reducció de recursos perquè d’aquesta manera no puguin
pas cobrir les necessitats de la ciutadania i garantir-ne els
drets.
L’ensenyament públic no és pas aliè a aquesta situació.
A les retallades salarials 2010-2012, hi haurem de sumar
ara les del 2013, a les pèrdues de llocs de treball, malgrat
l’increment d’alumnat, hi haurem d’afegir també les del
2013, tot ben acompanyat amb l’empitjorament de les
nostres condicions de treball, en un còctel pervers que acaba
deteriorant greument les condicions d’aprenentatge del
nostre alumnat.
Així mateix, la política de tancaments de línies i centres
públics que materialitzarà el curs vinent la consellera, a més
de provocar desplaçaments de professorat, posa de manifest
la seva actitud de connivència amb la patronal de la xarxa
privada concertada.
I per si amb això no n’hi hagués prou, el ministre Wert ha
presentat un projecte de llei, la LOMCE, que aviat entrarà al
Parlament espanyol, que suposa un atac sense precedents a
l’ensenyament públic i a les llibertats democràtiques. Una
llei que advoca per un model d’escola antidemocràtica, amb
un model de direcció jeràrquica i gerencial, que restringeix la
participació de la comunitat educativa. Una llei retrògrada,
segregadora, memorística que, a més, suposa un atac directe
a la immersió lingüística.
Però, a més, tal com fa la LEC catalana, atempta contra
la igualtat d’oportunitats, ja que pretén afavorir alumnat i
centres d’entorns socials afavorits, suposa un xec en blanc a
les patronals privades en el mercat educatiu i obre vies per
la introducció de formes privades d’organització del treball,
alhora que busca la individualització de les condicions de
treball i de les relacions laborals, i lliga una part dels salaris
a l’avaluació del professorat i a la seva participació en la
suposada millora dels resultats escolars i en els canvis en la
implantació i transformació dels llocs de treball.
En aquest sentit, ambdues lleis coincideixen en determinats
objectius. Uns objectius rebutjats per la majoria del

professorat i per amplis sectors de la comunitat educativa,
que vam oposar-nos a la seva aprovació, en considerar-los
un instrument de privatització.
Per això avui la denúncia, la lluita i la mobilització per
frenar l’aprovació de la LOMCE continua sent també la lluita
contra la LEC, contra els seus objectius coincidents. Una
lluita que, a més de visualitzar-se al carrer, ha de generar
consciència i unitat en els centres educatius per enfortir
la presa de decisions col·lectives, tant en els claustres i
consells escolars com en les estructures horitzontals (cicles,
departaments...), que enforteixin el posicionament dels
centres contra la barbàrie administrativa.
USTEC·STEs fa una crida al debat als centres i a la
participació del professorat en la mobilització generalitzada
de la setmana de lluita, del 22 al 28 d’abril, com també en les
properes mobilitzacions que s’aniran convocant.

Ara més que mai...

En moments de crisi, més que mai, la nostra societat
necessita aturar les retallades als serveis públics en general
i a l’educació en particular. Necessitem, a més, una llei
educativa que aposti decididament per l’educació pública,
que posi límits als centres privats que reben fons públics,
que promogui una organització democràtica i participativa
en els centres públics i que posi els mitjans necessaris per
poder donar resposta a tot l’alumnat, sobretot el que té
més dificultats. Només així, entenem, podrem millorar la
qualitat i l’equitat del nostre sistema educatiu.

• No a la privatització de l’educació.
• No al tancament de centres i línies
públiques.
• No a la precarització del personal interí i
substitut.
• Subtitucions des del primer dia.
• No a la massificació de les aules.
• No a l’augment de taxes a l’fp i a la
universitat.
• Per la democratització de l’ensenyament:
aturem la LOMCE, revertim la LEC. No a
les retallades.

USTEC·STEs (IAC) fa una crida a tot el professorat i a la comunitat
educativa a participar activament en la setmana de lluita
convocada pel MUCE i per les assemblees i plataformes a favor de
l’ensenyament públic.
• Dilluns 22: assemblees de centre, de zona, etc.
• Dimarts 23: Sant Jordi reivindicatiuDimecres 24: preparació
de les tancades.
• Dijous 25: tancades a centres educatius.
• Divendres 26: cassolades davant els centres.
• Diumenge 28: manifestació unitària per l’educació pública i en
defensa dels serveis públics.

