
El Departament ha enviat per a l’aprovació del Govern de la 
Generalitat les mesures d’increment de la jornada lectiva del 
professorat, que les organitzacions sindicals ja havíem denunciat, 
buscant el suport legal per a la seva aplicació el curs vinent. 

Aquestes mesures són

1 L’eliminació de les hores de coordinació de l’horari 
lectiu en els centres públics amb pla d’autonomia (PAC). 
El Departament, d’acord amb les direccions que ho 

acceptin, imposarà a una part del professorat que fa tasques 
de coordinació la dedicació de tot el seu horari lectiu a l’atenció 
directa de l’alumnat a classe. Això comportarà que les hores 
dedicades a tasques de coordinació s’hauran de realitzar en 
horari fix de permanència i en conseqüència aquest s’ampliarà 
en la mateixa proporció.

Aquest professorat rebria un complement retributiu que 
oscil·laria entre els 180 i 300 euros a primària i fins 350 euros 
a secundària segons que la responsabilitat de la coordinació 
estigui considerada ordinària o específica (addicional) 
respectivament.

Amb aquesta mesura el Departament preveu retallar en 
els centres que s’hi acullin, 1⁄2 dotació de professorat a cada 
centre de primària i entre 1⁄2 i dues dotacions a cada centre de 
secundària i de que tinguin formació professional segons el 
número d’unitats que tinguin.

2 a) Increment “voluntari” de la jornada lectiva (hores extres) 
en centres amb pla d’autonomia (PAC) un cop escoltats el 
claustre i el consell escolar.

b) Increment “voluntari” de la jornada lectiva en tots 
els centres públics per cobrir substitucions inferiors a la 
jornada ordinària (reduccions de les persones més grans 
de 55 anys, reduccions de jornada).

En ambdós supòsits el professorat de primària haurà de 
fer 27 hores lectives i el de secundària 21 i el seus horaris 
de permanència es veuran incrementats proporcionalment 
i rebrà un complement de 300 euros a primària i 330 euros 
a secundària.

3  Tot sembla indicar que, gràcies a les mobilitzacions i a les 
pressions exercides, el Departament ha retirat la proposta 
“de no considerar lectiu el temps d’esbarjo”. Per tant, el 

temps d’esbarjo estarà inclòs dins de les 23 hores lectives.

4Rebutgem també altres mesures que el Departament pensa 
aplicar per al curs vinent:

lTancaments de grups de batxillerat i d’FP.
lReducció de centres que imparteixen el batxillerat nocturn.
lReduir el nombre de professorat que actualment està en 

comissió de serveis a l’Administració, als serveis educatius i a 
programes de formació.
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USTEC·STES manifesta el més absolut rebuig a les 
mesures que el Departament vol aplicar, perquè 
suposen una reducció de les actuals plantilles del 
centre i per tant crea les condicions per deteriorar la 
qualitat de l’ensenyament públic.

El Departament d’Educació necessita la voluntat i 
la col·laboració del professorat i les direccions per 
poder portar a terme aquestes mesures. La gran 
majoria dels centres no s’hi està acollint.

USTEC·STEs reitera la crida al professorat a no 
acollir-s’hi, a boicotejar aquestes mesures i a fer 
públic el seu rebuig, perquè cap centre i cap 
professor o professora no s’hi aculli. Som conscients 
que la intenció del Departament és aconseguir la 
generalització de les mesures per a tot el professorat, 
la qual cosa suposaria un retrocés històric en les 
nostres condicions de treball i un important retall de 
plantilles i de pèrdua de llocs de treball.

En aquest sentit exigim al Departament la retirada 
de les propostes. Per tal de mostrar col·lectivament 
el rebuig i obligar el conseller a retirar les propostes 
i per mostrar també el nostre rebuig a la LEC i a 
la seva nova mesura com és ara la concertació del 
batxillerat privat: convoquem vaga unitàriament  
el dia 10 de juny entre les 12 i les 3 de la tarda i 
concentracions als SSTT i als municipis.

Així mateix fem una crida a les Juntes de directors/es de 
primària i secundària, als equips directius i als claustres 
a rebutjar públicament les mesures restrictives que es 
volen implantar.

Convocatòria unitària de vaga  el dia 10 de juny entre les 12 i les 3 de la tarda.
Concentracions als SSTT i als municipis

No a l’increment de la jornada lectiva 
del professorat. No a les hores extres



Carta al Director General 
de Recursos del Sistema Educatiu
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS DEL SISTEMA 
EDUCATIU
SR. CAMIL FORTUNY
SR,

Pel present escrit les organitzacions sindicals sotasignades, 
representatives en la mesa sectorial de negociació del 
personal docent no universitari, volem manifestar-li el 
nostre desacord i el nostre rebuig a les propostes sobre les 
mesures a aplicar en els centres educatius públics que va 
plantejar el Departament d’Educació a l’esmentada mesa 
sectorial de 5-05-09.

En aquest sentit volem fer-li arribar algunes 
consideracions:

1.- Tant la  possibilitat que les tasques de coordinació 
es desenvolupin fora de l’horari lectiu com la possibilitat 
“voluntària” d’increment de la jornada lectiva (hores extres) 
en determinats centres i determinades situacions, són 
mesures encaminades a retallar les plantilles dels centres 
públics i a crear condicions per afavorir un empitjorament 
de la qualitat educativa que aquests ofereixen, ja que la 
sobrecàrrega de treball que suposen aniria en detriment 
de l’atenció qualitativa, tant individual com col·lectiva, a 
l’alumnat, del treball col·lectiu i en equip del professorat i, a 
més, desgavellen l’organització i el funcionament actual dels 
centres educatius públics.

2.-  Les mesures proposades suposen un important retrocés 
en les condicions de treball del professorat absolutament 
inacceptable.

3. - Lamentem profundament que les mesures facin 
recaure el pes de la crisi únicament sobre l’ensenyament 
públic i el seu professorat, mentre que per altres vies 
s’anuncia a la societat la concertació dels ensenyaments 
post- obligatoris.

4.- El plantejament de negociació que fa el Departament 
d’Educació és fals i no concorda amb l’actuació de bona fe 
que haurien de requerir legalment aquests processos. En 
aquest sentit, deplorem que el Departament entengui que 
negociació col·lectiva és sinònim de submissió sindical. No 
és admissible que es pretengui negociar l’aplicació d’unes 
mesures mentre s’afirma que igualment s’aplicaran, sense 
qüestionar-ne ni la validesa ni la possibilitat d’aplicar-ne 
d’altres adreçades a millorar la qualitat de l’ensenyament 
públic i a fer realitat que l’educació és una prioritat de 
govern.

5.- Amb la proposta d’aquestes mesures és menysprea 
l’opinió d’un professorat que es va mobilitzar massivament 
el 19 de març.

Per tant, reiterem la nostra oposició a les propostes 
esmentades, n’exigim la retirada  i fem responsable el 
Departament d’Educació del conflicte educatiu que  
generarà amb aquestes propostes.

Atentament,

USTEC·STES          CCOO       ASPEPC-SPS           FETE-UGT

Calendari de mobilitzacions

3 
de juny

Jornada de color: “per l’ensenyament públic, tu hi pintes molt” 
Omplim els centres educatius de color taronja, pengem un llaç taronja gegant a la façana del centre, 
posem-nos llaços, braçalets i distintius del mateix color, embolcallem monuments, arbres..., per 
demostrar el nostre rebuig.

10 
de juny

12h a 15 h 
Vaga parcial 
13,30 h
Concentracions. Invitem pares i mares a recollir els nens i nenes a les 12 i a participar a les 
concentracionsa Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Tortosa, S. Feliu, Mataró, Manresa, Sta. 
Coloma, Badalona, l’Hospitalet, Cornellà, el Prat, S. Vicenç dels Horts, S. Boi, Castelldefels, 
Martorell, Cerdanyola, Rubí, Terrassa, Barberà, Badia, S. Cugat, Granollers, Mollet, Vic, Igualada, i 
altres localitats que així ho decideixin.

Final 
de curs

Concentració unitària davant del Parlament de Catalunya.


