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Continuem les mobilitzacions unitàries
El conseller Maragall continua menyspreant el sentiment 

del professorat i de la resta de la comunitat educativa. 
Malgrat les importants mobilitzacions portades a terme, que 
han posat de manifest l’oposició de l’ensenyament públic a 
les seves mesures i a la LEC i el seu desenvolupament, el 
conseller Maragall no només continua 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 de la 
conselleria només pot tenir una resposta de la comunitat 
educativa, la mobilització. Una mobilització sostinguda 
i constant que permeti evitar mesures més perjudicials 
i posi les bases perquè en un futur proper les actuals 
mesures adoptades es puguin retirar. No podem oblidar 
que tots els processos de mobilitzacions dels últims 30 anys 
han acabat en processos de negociació dels quals s’han 
obtingut resultats en major o menor mesura, encara que les 
negociacions s’hagin dut a terme un cop acabades acabades 
les mobilitzacions. Per posar un exemple força comentat i 
conegut als centres, les mobilitzacions de l’any 88 
van fer possibles l’acord i els increments retributius 
de l’abril del 89 i així podríem continuar amb altres 
exemples. 

Per tant, no hem de defallir,sinó que hem de mantenir 
la línia d’actuació que faci possible la màxima unitat 
entre el mateix professorat i entre aquest i la resta de 
la comunitat educativa. No es tracta d’esperar  que 
no vingui el llop, sinó de posar-li tots els entrebancs 
factibles en el camí perquè ja no arribi.

USTEC·STEs ja va dir al seu moment que la LEC, 
malgrat les mobilitzacions que l’havien ajornat, 
era un instrument per avançar cap a un objectiu 
de futur: la privatització de l’ensenyament públic. 
Per tant, els poders públics, independentment 
del color del govern adoptaran mesures en dues 
direccions per fer-ho possible: transformar l’actual 
organització del treball en els centres  a través 
del desenvolupament de la LEC i abaratir costos 
laborals, socials i educatius per aconseguir taxes de 
benefi ci per a qui en el seu moment se n’encarregui 
de la gestió. Un procés que s’anirà desenvolupant 
en major o menor mesura en funció de la resistència 
social que trobi. Una resistència que s’ha de 
construir des dels sectors més interessats en la 
defensa de l’ensenyament públic: el professorat i els 
seus usuaris i usuàries.

Construir aquesta oposició a les polítiques 
educatives esmentades requereix de la unitat d’acció 
del conjunt del professorat, i per aconseguir-la és 
necessària la unitat sindical. Una unitat sindical que 
fi xi en cada moment, paral·lelament al debat en els 
centres,  la denúncia d’aquestes polítiques, les mesures 
a aturar i els objectius a aconseguir, i que sigui capaç 
de plantejar un procés de mobilització que generi el 

màxim consens i seguiment del professorat i de la resta de la 
comunitat educativa.

USTEC·STEs ha dedicat molts esforços per aconseguir 
la mobilització unitària, i més si tenim en compte que no 
érem signants del Pacte Nacional per a l’Educació i havíem 
d’aconseguir atreure a les mobilitzacions contra la LEC i el 
seu desenvolupament organitzacions signants de l’esmentat 
Pacte, que per a molts és el pare putatiu de la Llei.

En aquest sentit, USTEC·STEs, CCOO, ASPEPC·SPS i FETE-
UGT hem arribat a un acord de calendari que faci possible la 
mobilització de la comunitat educativa i de tots aquells sectors 
socials i ciutadans que vulguin implicar-se en la defensa de 
l’ensenyament públic.

Així doncs, les esmentades organitzacions sindicals fem una 
crida al professorat a participar activament en el debat en els 
centres i en les zones i, alhora, l’encoratgem també a mobilitzar-
se per obrir el debat a la resta de la comunitat educativa i a 
participar activament en les accions programades.

Calendari unitari de 
mobilitzacions 

•27 d’abril: concentracions municipals 
davant els ajuntaments

•29 d’abril–22 de maig: referèndum als 
centres amb la participació del professorat, 
pares, mares i alumnes de secundària amb el 
lema:
-No a la política educativa del departament 

d’educació
-Per una gestió democràtica i participativa 

dels centres.
•6 de maig: tancades en centres i tancades 

sindicals
•11 de maig a les 18 hores: concentració a 

la plaça de sant jaume per rebutjar la política 
de retallades de plantilla i tancaments de 
grups

•18 de maig: vaga i manifestació de tot 
l’ensenyament públic

•29 de maig: manifestació social de tota la 
comunitat educativa a barcelona 

•7 de setembre: acollida en els centres 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
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Per l’increment 
generalitzat de 
plantilles. No a més 
generalitzat de 
plantilles. No a més 
generalitzat de 

retallades. Disminució 
plantilles. No a més 
retallades. Disminució 
plantilles. No a més 

de l’alumnat per aula
La política de retallades del 

Departament continua perfi lant-se 
i pretén pal·liar el creixement de 
l’alumnat ajustant les plantilles dels 
centres, estirant una mica d’aquí i una 
mica d’allà, amb unes mesures com 
incrementar per sobre de 28 a primària 
la ràtio alumnat/grup, comptar el 
nou grup com a desdoblament i, per 
tant, aplicar al nou grup desdoblat 1 
professor/a i no la mitjana de la ràtio 
professor/a/grup, de manera que es 
perd mig professor/a com a mínim. 

A més d’una retallada de plantilles en 
l’escola rural que provocarà la pèrdua 
de professorat especialista en ZER de 
13 o més grups; increments insufi cients 
per aplicar la sisena hora que obligaran 
el professorat a realitzar 24 o 25 hores 
lectives setmanals i incrementar el nombre 
d’alumnat per confi gurar determinats 
grups en els centres incomplets.

I també retallades del nombre 
d’aules d’acollida i del professorat que 
les atén, com també la imposició als 
CAEP de no poder tenir-ne més d’una 
,independentment del nombre d’alumnat que necessiti anar-
hi, o la proposta als mateixos CAEP de rebre diners a canvi de 
perdre professorat. Una enganyifa per abaratir costos laborals 
i introduir mesures de gestió privada. Com la dedicació de les 
hores de tractament de la diversitat a cobrir altres matèries....

USTEC·STEs denuncia que qualsevol semblança entre les 
taules i les resolucions de plantilles que el Departament passa 
per la Mesa Sectorial i la realitat no tenen res a veure, i en tot 
cas és pura coincidència. 

Per la cobertura de totes les baixes 
amb substitucions des del primer 
dia. No a les hores extres
amb substitucions des del primer 
dia. No a les hores extres
amb substitucions des del primer 

El Departament intentarà un cop més crear les condicions, 
mitjançant la no cobertura de les substitucions dels majors de 
55 anys i de part de les reduccions de jornada, per impulsar 
que més professorat s’avingui a realitzar hores extres; intentant 
d’aquesta manera abaratir encara més els costos laborals i 
deixar fora del mercat laboral més personal substitut.

USTEC·STEs fa una crida als claustres a renovar 
col·lectivament els seus compromisos de no acollir-se a 
realitzar hores extres.

No al tancament de grups:                
batxillerats, cicles formatius, CAEP...
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En la mateixa línia d’actuació, el Departament ha decidit 
suprimir batxillerats d’una línia en centres de zones 
desafavorides amb un alt percentatge d’alumnat emigrant. 
Aquests tancaments, a més de discrecionals i arbitraris, 
aboquen als centres que els estan patint a convertir-se en 
centres “gueto”. 

Per la gestió democràtica i 
participativa, reforcem el poder de 
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decisió dels claustres. No a aquests 
participativa, reforcem el poder de 
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projectes de decret d’autonomia i 
decisió dels claustres. No a aquests 
projectes de decret d’autonomia i 
decisió dels claustres. No a aquests 

de direccions de centres. No a la 
projectes de decret d’autonomia i 
de direccions de centres. No a la 
projectes de decret d’autonomia i 

desregularització de les condicions 
laborals del professorat
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A la nostra Eina 431, que es va publicar amb motiu de la 
vaga del 17 de març, fi xàvem 10 raons per oposar-nos al 
decret d’autonomia de centre i explicàvem el recorregut i les 
pretensions que, al nostre parer, té. Algunes d’aquestes raons 
varen ser ampliades en el vot particular contrari al dictamen 

Ens sobren raons per mobilitzar-nos
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del Consell Escolar de Catalunya que el nostre sindicat hi va 
presentar.

Entre aquestes 10 raons, la desena defi nia la nostra oposició 
a un model de direcció de centre jeràrquic i gerencial, contrari 
al model de gestió democràtica pel qual havia apostat el 
Moviment de Defensa de l’Escola Pública durant la transició 
democràtica. 

El Departament liquida aquest model de direcció en un 
nou projecte de decret de direcció presentat aquests dies al 
Consell Escolar de Catalunya i al qual  volem manifestar la 
nostra més contudent oposició.

•No a la possible comercialització dels centres educatius 
mitjançant la venda de productes, donacions privades...

•No a una avaluació externa del centre (proves externes de 
l’Agència) que formi part de l’avaluació de les direccions i del 
professorat en general.

•No als models de provisió de llocs de treball (concursos 
específi cs, provisió especial). 

•Per l’elecció democràtica de la direcció des del claustre 
i el consell escolar. Pel dret del claustre i el consell escolar a 
conèixer, debatre i aprovar els projectes de direcció i que els 
seus representants en la comissió de selecció els representin 
mitjançant vot delegat.  

•No a la fi gura de la direcció professionalitzada. No a 
aquest model de carrera professional que planteja el decret. 
No al cos de directors encobert.

•No a la intervenció de les direccions en les relacions 
laborals. No a la seva intervenció en la determinació de les 
condicions de treball del professorat.

•No a la seva consideració d’autoritat pública. No a la 
presumpció de veracitat. 

•No a la implicació directa de les direccions en les sancions 
disciplinàries del professorat.

Les repercussions d’aquest decret són clares perquè busca 
la divisió i la submissió del professorat a les direccions, 
i la d’aquestes a l’Administració. L’Administració tracta 
d’impulsar un model de direcció a través del qual pugui tenir 
un control absolut sobre l’activitat educativa, amb el qual 
vol aconseguir un doble objectiu: provocar la inhibició del 
professorat, per tal que no s’impliqui en la gestió dels centres i 

desproveir-lo del control del que s’hi ensenya, tot induint-lo a 
transmetre els continguts que interessen en la “formació” de la 
futura ciutadania i empobrir els continguts sociohumanitaris i 
de l’ensenyament en valors.

No a aquest calendari escolar 

•USTEC·STEs continua denunciant el calendari escolar 
aprovat per als anys 2010-2012 i els seus serveis jurídics hi 
interposaran les accions jurídiques que considerin pertinents. 

•Rebutgem una modifi cació del calendari que, a més de 
no racionalitzar-lo, genera nous i més greus problemes a les 
famílies. 

•Exigim la continuïtat de la jornada intensiva  com a 
mesura de qualitat de l’ensenyament.

Pel treball estable i de qualitat. 
Contractacions de mitja jornada i de 
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jornada sencera
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No a aquests nomenaments 
telemàtics, que no garanteixen ni la 
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transparència ni el control
telemàtics, que no garanteixen ni la 
transparència ni el control
telemàtics, que no garanteixen ni la 

Denunciem la gran precarització laboral que suposen 
els nous models de contractació, que no tan sols atempten 
contra el més elemental dret al treball, sinó que ho fan 
també contra la qualitat del servei educatiu que presten els 
centres públics, ja que se’ls priva d’hores que es dedicaven 
a millorar l’atenció individualitzada a l’alumnat amb 
necessitats educatives.

Aquestes noves contractacions responen a un 
economicisme a ultrança que no té en compte les condicions 
de l’ensenyament públic, la dispersió dels centres, la 
mobilitat del professorat i els seus costos, les mínimes 
condicions econòmiques que necessiten les persones per 
sobreviure, ni les necessitats educatives dels centres. Una 
política garrepa pròpia de governs neoliberals, que carrega 
la crisi i la mala gestió sobre les esquenes del col·lectiu 
de treballadors més feble i desemparat i sobre els serveis 
públics.

 En conseqüència, des d’USTEC·STEs exigim el retorn als 
nomenaments de mitja i de jornada sencera i que s’adoptin 
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amb urgència les mesures adients per portar-ho a terme. 
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