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CAMINEM CAP
A LA VAGA, SI
VOLEM RECUPERAR
l’HORARI LECTIU

USTEC·STEs, amb la resta de sindicats d’ensenyament,
hem portat a debat als centres educatius la necessitat de relexionar sobre l’actual estat de l’educació al
nostre país i d’incrementar les mobilitzacions, sense descartar una vaga, vinculada als pressupostos,
dintre d’un procés de mobilitzacions que ha d’acabar
retornant a l’escola pública la qualitat que es mereix i
totes les condicions laborals perdudes durant les retallades. Aquest debat reforça la idea d’incloure una
proposta de vaga com a mesura de pressió.
La mobilització del #12NEducatiu va ser un èxit, i
USTEC·STEs (IAC) va apostar-hi decididament. Famílies, mestres, associacions, col·lectius i sindicats
ens vam reunir per demanar el que l’educació pública
mereix. Això ens fa pensar que tota la comunitat educativa espera molt més d’uns pressupostos que han de
posar les bases del futur país que volem.
En la plataforma unitària estem demanant per als
pressupostos del 2017:

Aquesta plataforma (de 142 milions d’€) no exclou
el retorn de la resta de condicions laborals perdudes,
però aquestes les volem ARA. Hem de pressionar
aquest Govern feble i en minoria, ins a aconseguir el
retorn de totes les condicions i tendir a la inversió del
6% destinat a educació, com marca la LEC.
Semblaria que algunes de les reivindicacions que demanem en la plataforma sindical unitària s’haurien
parcialment aconseguit (juliol del personal substitut,
avançament de totes les substitucions, i les d’inici de
curs a 1 de setembre). Per tant, hem de continuar
pressionant per aconseguir el retorn a l’horari lectiu
d’abans de les retallades: les 23 hores a primària, les
18 a secundària i a adults i les 25 a les educadores
d’educació especial són una reivindicació que faria
tornar més de 6.000 mestres a les escoles i instituts i
distendria la setmana laboral, amb què es guanyaria
en qualitat de l’educació: millor atenció, preparació,
coordinació, avaluació, etc.

És per tot això que hem convocat un Consell Nacional Extraordinari el 17 de desembre per decidir la necessitat de convocar una vaga. Necessitem el suport
• 40 milions per a la cobertura de les substitucions de tots i totes, per poder NEGOCIAR de manera real.
de tot el personal de l’1 de setembre i des del primer
dia.

• 80 milions per al retorn a l’horari lectiu.

• 11 milions per a cobrir la reducció de dues hores
lectives del professorat major de 55 anys.
• 11 milions per a la nòmina de juliol del personal
substitut que hagi treballat 6 mesos durant aquest curs.

El vostre suport és la nostra força.
Si no ens visibilitzem... ells tiren pel
dret.
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