
E ls sindicats USTEC·STEs, CCOO, ASPEPC-SPS i
FETE-UGT convoquem a tot el professorat a rebut-
jar les mesures proposades pel Departament, parti-

cipant activament a la vaga parcial (de les 12 a les 15
hores) del dia 10 de juny i a les concentracions que tin-
dran lloc a les 13,30 davant de tots els SSTT i en altres
localitats.

El conseller continua imposant mesures que, de mane-
ra totalment unilateral, i amb l'excusa de la crisi i la
manca de pressupost, empitjoren les condicions laborals
del professorat dels centres públics alhora que en deva-
luen la qualitat. Unes mesures que atempten contra les
plantilles dels centres, ja que impliquen una reducció
efectiva de professorat i suposen un augment de les hores
de treball en detriment de les tasques de tutoria i coordi-
nació pedagògica.

Així mateix, cal reiterar el nostre rebuig al projecte de
la nova Llei d'Educació que, en lloc d'introduir canvis
que vagin en la línia d'enfortir l'ensenyament públic i de
resoldre els problemes plantejats en els centres, PSC i
ERC han optat per fer una aliança amb CiU i pactar una
Llei que promou un model que aposta pel creixement de
la iniciativa privada sostinguda amb fons públics.
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USTEC·STEs
Mobilitza't contra la política educativa del Departament

10 de juny
de les 12 h. a les 15 h

Convocatòria de vaga parcial

Cal tornar a fer sentir la nostra veu
1.No a l'increment de la jornada lectiva. No a les hores extres
2.No volem aquesta llei
3.No a la supressió del batxillerat nocturn
4.No a la retallada de plantilles
5.No a la massificació a les aules. Increment de les construccions de centres

públics
6.No als incompliments del Departament
7.Ampliació dels pactes d'estabilitat
8.No a la disminució de l'oferta pública
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Barcelona (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 - Fax 93 302 55 99 
Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972 20 20 34 - Fax  972 41 17 03   
Lleida (25002): Pg. Ronda, 2, 1r 4a Telèfon  973 26 30 32 Fax  973 27 25 07
Tarragona (43003): August, 21 entl. 1a Telèfon 977 23 52 63 Fax 977 23 90 04
Tortosa (43500): Rosselló, 6, entl. Telèfon i Fax 977 51 10 46
Alt Urgell i Cerdanya: 687 77 85 77
Pallars Jussà i Pallars Sobirà: 676 66 67 54
Maresme Telèfon: 609 76 94 45    Internet: http://www.sindicat.net 
Correu electrònic: ustecstes@pangea.org       girona@sindicat.net      lleida@sindicat.net       tarragona@sindicat.net

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 concentra-
cionsa 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 decideix-
in.

Final
de curs

Concentració unitària davant del Parlament de Catalunya. 


