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9 de maig: vaga en defensa de l’ensenyament públic
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IFESTACIÓ: 12,3
treball, provocades per l’increment dels horaris lectius del frenar l’aprovació de la LOMCE continua sent també la
professorat, l’augment de les ràtios de l’alumnat i la no- lluita contra LEC, contra els seus objectius coincidents. Una
cobertura total de les substitucions. Tot plegat ha suposat lluita que, a més de visualitzar-se al carrer, ha de generar
acomiadaments de personal interí i un deteriorament consciència i unitat en els centres educatius per garantir
generalitzat de les condicions de contractació de personal la presa de decisions collectives tant en els claustres i
substitut; en definitiva, un empitjorament de les nostres consells escolars com en les estructures horitzontals (cicles,
condicions de treball, la qual cosa acaba deteriorant les departaments...) que enforteixi el posicionament dels centres
contra la barbàrie administrativa.
condicions d’aprenentatge del nostre alumnat.
USTEC·STEs fa una crida al debat als centres i a la
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públics que materialitzarà el curs vinent la consellera Rigau, participació del professorat en la mobilització generalitzada
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