
Full 431

Com hem arribat fins aquí? El calendari 
escolar: l’espurna que ha encès els centres

 Des de fa més de 10 anys, el conjunt de professorat i 
de personal dels centres educatius arrosseguem tot un 
seguit de retallades provocades en la darrera crisi i que, 
tot i el compromís d’aquell moment en la seva rever-
sió quan hi hagués pressupost i la situació millorés, el 
Departament d’Educació, amb pressupost o no, les ha 
donat per assumides i el col·lectiu per cronificades.

El curs 2017-18 vam recuperar la reducció d’una hora 
lectiva (24h a primària i 19h a secundària) gràcies a la 
pressió exercida. Però cal recordar també que el Depar-
tament d’Educació va incomplir els seus propis acords 
(acord del 31 de gener de 2017), ja que s’ha negat a in-
cloure en les posteriors negociacions dels pressupostos 
el que ja havíem signat i que el propi Parlament havia 
avalat: la negociació de la reducció de la segona hora 
lectiva. Un altre cas recurrent és la negativa del Depar-
tament a complir el mandat del Parlament i fer efectiva 
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l’equiparació salarial entre el professorat d’FP, que im-
plica la desobediència a la màxima autoritat del poble 
català.

A més a més, any rere any hem vist com s’han aplicat 
noves retallades, com ara els acords de govern que han 
impedit la reducció de dues hores lectives als majors de 
55 anys, alhora que es manté el Decret de plantilles i la 
selecció arbitrària del professorat , la pèrdua de poder 
adquisitiu i l’augment de la burocràcia.

Novament ens hem trobat aquest mes de febrer amb 
un anunci de canvi de calendari escolar que afecta de 
ple els nostres drets laborals.  Un anunci realitzat en 
roda de premsa, com el Departament ja ens té acostu-
mats els darrers anys. L’estratègia comunicativa d’infor-
mar externament i la presa de decisions unilateral és la 
seva manera de procedir. En aquesta darrera ocasió, ens 
hem trobat amb l’exemple més descarnat d’aquesta es-
tratègia. El conseller ha prescindit absolutament de tots 
els agents que conformem la comunitat educativa: ni els 
sindicats com a treballadors i treballadores del Depar-
tament, ni el CEC, ni la FAPAC, etc. Ha pres una deci-
sió, i ni tant sols l’ha comunicat a nivell intern (ja no 
parlem de negociar-la), l’ha comunicat a l’exterior.

La manca de respecte envers tots els agents de la co-
munitat educativa pel que fa a la forma, a la manera 
com el màxim representant polític d’ensenyament es 
relaciona amb tota la comunitat educativa, ha fet que 
calgui posar els punts sobre les “i”. 

USTEC·STES (IAC) considerem un escàndol la ma-
nera com una qüestió tan transcendent s’anuncia als 
mitjans de comunicació sense cap diàleg previ amb la 
comunitat educativa, saltant-se tots els procediments 
jurídics i administratius, i de manera unilateral. Les 
declaracions en dies posteriors del mateix Gonzalez-
Cambray en les quals, sense pèls a la llengua, deixava la 
negociació amb els sindicats com a supèrflua i absolu-
tament prescindible, ha generat un malestar entre tots 
els companys i companyes i en la societat en general (El 
Consell Escolar de Catalunya es planta davant la unila-
teralitat del Conseller).

Una mala praxi que ha fet vessar el got de la pacièn-
cia dels seus treballadors i  treballadores amb l’anunci la 
setmana passada de canvis profunds en el calendari es-
colar, amb mesures com l’inici de curs el 5 de setembre, 
l’increment de dies lectius, i per tant un nou atac, una 
nova retallada, a les condicions laborals i a l’organitza-
ció i gestió dels centres que provocarà que el mes de ju-
liol, en el qual es prioritzava la nostra formació i quan el 
personal substitut havia de realitzar formació “express” 
per poder cobrar, ara es destinarà a preparar l’inici de 
curs amb uns claustres que, a més a més, no seran els 
mateixos que es tindran l’1 de setembre.

Tot plegat és una cortina de fum per ocultar l’òbvia 
submissió del Departament davant la sentència del 25% 
o les creixents crítiques de la comunitat educativa als 
decrets curriculars. I sobretot, això és contemplat com 
una agressió per a tot el personal dels centres, que ho 
han donat tot en aquests dos darrers anys de pandèmia.

Què demanem?

1. Reclamem el 6% del PIB per a educació com a mí-
nim.

2. La reversió de les retallades:

El restabliment de l’horari lectiu anterior a les reta-
llades 18/23 per a tot el personal, d’aplicació al curs 
2022/23, com a reivindicació irrenunciable. 

El compromís de negociació establert a l’acord del 31 
de gener de 2017 i la Llei 4/2019 de 7 de març, que 
no només deroga el Decret Wert en aquest aspecte, 
sinó que recomana l’establiment d’un horari lectiu 
de 18 hores a secundària i de 23 hores a primària.

La reducció de les ràtios estructurals. Cap tanca-
ment de grups a la Pública. En el moment que s’es-
tan acabant de confeccionar les línies de P3 i de 1r 
d’ESO de cara al curs vinent, ha de ser una prioritat 
la mobilització per salvar grups de la pública on 
n’hi hagi de concertats, disminuint les ràtios de to-
tes les etapes.

El retorn d’altres condicions perdudes, com ara: la 
conversió dels terços de jornada en mitges jorna-
des, el retorn al caràcter lectiu de les dues hores de 
reducció al personal major de 55 anys, l’increment 
del personal de suport educatiu per atendre la di-
versitat.

La recuperació del poder adquisitiu perdut, que in-
clou també el retorn al reconeixement del primer 
estadi als 6 anys, i no pas als 9. Amb total retroac-
tivitat per a les persones afectades.

La retirada del Decret de Plantilles (39/2014) amb 
l’eliminació dels perfils i qualsevol elecció del pro-
fessorat mitjançant entrevistes. 

FP Pública i de qualitat. Equiparació salarial del 
professorat d’FP.  Formació professional pública i 
de qualitat adscrita al Departament d’Educació. La 
derogació de la Llei de formació i qualificació pro-
fessionals de Catalunya i la derogació de la reforma 
curricular d’FP de Catalunya. El reconeixement 
institucional, administratiu i laboral de les titula-
cions oficials d’FP a tots els efectes.

3. La retirada de l’ordre de calendari escolar. Una nova 
retallada que provocarà la pèrdua del període de forma-
ció del mes de juliol.

4. L’estabilització real del personal interí amb un con-
curs de mèrits amb les màximes places i amb un pacte 
d’estabilitat paral·lel per a tot el personal dels centres 
que en pugui quedar exclòs.

5. La retirada del nou currículum que atempta contra 
la qualitat de l’educació, suprimint matèries com a la fi-
losofia, retallant hores de matèries com la música... i im-
plementant una visió neoliberal amb les competències 
com a objectiu màxim, desprestigiant el coneixement.
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6. L’assumpció de responsabilitat del Departament en 
la defensa de la immersió lingüística i cobertura legal de 
tot el personal dels centres.

USTEC-STEs convoquem la vaga per la llengua ex-
clusiva el 23 de març, per la defensa del model d’escola 
catalana,  per l’establiment per part del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya de normes jurídiques que avalin 
i protegeixin l’actuació dels docents en l’aplicació de la 
llengua catalana com a llengua vehicular a l’ensenya-
ment i d’ús normal als centres educatius, i per l’augment 
de la dotació pressupostària que el Departament d’Edu-
cació destina a l’acollida de l’alumnat nouvingut que no 
coneix la llengua catalana.

7. Cal que aquesta administració rectifiqui: exigim 
una negociació real i la dimissió del conseller.

Iniciem mobilitzacions!

En la darrera mesa sectorial, la part sindical vam 
plantar l’Administració per evidenciar un rebuig frontal 
a la seva política de fets consumats. Posteriorment, vam 
tancar-nos al Departament i vam aconseguir una reu-
nió amb el conseller, en la qual es va refermar en el seu 
objectiu i en les maneres de portar-lo a terme.

Per això, els sindicats d’educació unitàriament hem 
convocat 5 dies de vaga el mes de març, una mobilitza-
ció molt contundent per frenar l’Administració: 15, 16, 
17, 29 i 30 de març de 2022.

USTEC·STEs (IAC) considerem molt necessari que 
sigui una estratègia compartida i assumida per les as-
semblees de treballadors i treballadores dels centres de 
tot Catalunya. Així doncs, us proposem que cada centre 
educatiu convoqui una assemblea de treballadors/es per 
preparar i secundar la #vagaEducació.

Ara és el moment de reprendre la lluita amb més força, 
de fer-la massiva, de mobilitzar-nos contundentment i 
d’assumir la ferma determinació que no ens deixarem 
conculcar cap més dret; ans al contrari, no defallirem 
fins a recuperar tot allò que és nostre!
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