
24 d’octubre: USTEC·STEs convoca 
la vaga general d’educació
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Tothom a la vaga en defensa de 
l’educació pública!
Pel nostre treball i la nostra 
dignitat!

Per al proper 24 d’octubre hi ha convocada una vaga 
general de l’educació en l’àmbit de tot l’Estat, contra la 
LOMCE i contra les retallades. USTEC·STEs va proposar a 
la resta de sindicats que calia sumar-s’hi, però fent alhora 
una plataforma pròpia a la convocatòria de Catalunya per 
tal de fer palès també el rebuig a la LEC i a totes les mesures 
que la nostra consellera està duent a terme en contra del 
professorat, de les seves condicions laborals, de l’alumnat 
i de l’educació pública en general.

1És una vaga estatal contra la LOMCE i cal 
aprofitar la suma de forces per intentar 
que el Senat NO l’aprovi

USTEC·STEs, amb aquesta jornada de vaga, vol sumar forces 
amb els/les docents de la resta de l’Estat per tal d’aturar la 

LOMCE, vol guanyar legitimitat col·lectiva per si cal fer un 
clam de desobediència contra la seva aplicació i/o acumular 
prou forces perquè en poc temps sigui modificada. Aquesta 
llei suposa un atac sense precedents a l’ensenyament públic 
i a les llibertats democràtiques; aquesta llei aposta per les 
patronals de l’ensenyament privat i privat concertat i atempta 
contra la igualtat d’oportunitats, en apostar per un model 
d’escola antidemocràtica, amb un tipus de direcció jeràrquic 
i gerencial, que restringeix la participació del professorat i 
de la comunitat educativa. Una llei retrògrada, memorística, 
segregadora i que, a més, constitueix, ara ja, en els seus 
plantejaments, un atac directe a la immersió lingüística.

2L’aprovació de la LOMCE implica posar 
en perill de mort el nostre sistema 
d’immersió lingüística

Coherentment amb els objectius polítics expressats ja al 
programa electoral, el PP pretén acabar amb la immersió 
lingüística. L’acord de darrera hora amb UPyD, pel qual es 
declara el castellà com a llengua vehicular, les decisions 
polítiques al País Valencià i la imposició, per part de Bauzá, 
del TIL a Ses Illes, així ho certifiquen. Decisions totes 
que busquen reduir la presència del català a la condició 
d’assignatura d’especialitat amb la “possibilitat” d’impartir 
algunes matèries en «llengua cooficial». El control dels 
currículums i de les avaluacions per part de l’Estat, iguals 
per a tothom i que seran dictats des de Madrid, implicarà 
un control absolut dels continguts per part del govern 
espanyol, la qual cosa condicionarà la tasca dels docents 
i suposarà un intent més per fer desaparèixer la identitat i 
les especificitats catalanes en totes les matèries troncals.

3L’aprovació de la LOMCE implica donar 
suport a la LEC i que el Departament 
desplegui la llei catalana amb molta 

més impunitat
USTEC·STEs considera, a més, que l’aprovació de la LOMCE 
suposa donar més cobertura legal i política a una 



part important de la LEC i al seu desenvolupament, 
ja que, en la majoria d’aspectes, coincideix amb la 
llei del PP: consolidació de la doble xarxa, reforç de 
l’ensenyament privat respecte del públic, concerts 
a centres que segreguen per sexe, introducció de 
formes privades d’organització del treball, un model de 
direcció gerencial i autoritari i unes formes de provisió 
de llocs de treball subjectives i discrecionals, que creen 
les condicions per a l’arbitrarietat, el repartiment de 
recursos als centres lligat als resultats positius de les 
avaluacions externes, amb l’establiment de rànquings 
entre centres, tot plegat per afavorir els d’entorns 
benestants, tot creant centres de diferents categories i 
fomentant les condicions per a la guetització dels més 
desafavorits.

A més de l’empitjorament de les condicions laborals del 
professorat, la seva promoció i les seves condicions salarials 
aniran lligades als resultats d’un model d’avaluació punitiu, 
que afavorirà, en general, un abaratiment de l’educació 
pública i la seva supeditació als interessos dels “mercats”.

En aquest sentit, USTEC·STEs (IAC) ha presentat recursos 
davant del tribunal suprem tant contra el decret de 
direccions com contra el d’autonomia de centres, decrets 
que amb l’aprovació de la LOMCE quedarien reforçats 
jurídicament.

4 Fer una convocatòria pròpia a Catalunya 
amb la nostra plataforma és una 
oportunitat per posar sobre la taula tot 

allò de la LOMCE que ja tenim amb la LEC
Cal desmarcar-nos de la nostra consellera, que també 
està en contra de la LOMCE, però alhora està desplegant 
la LEC que, bàsicament, és igual que la LOMCE. Cal que 
a Catalunya quedi ben clar el rebuig a les mesures de la 
LEC que el nostre Departament ja està aplicant: decret 
d’autonomia, decret de direccions i, ben aviat, amb la 
publicació al DOGC, el decret de provisió de llocs de treball, 
a més d’un futur decret d’avaluació, que ja s’està cuinant 
per part del Departament.

En aquest marc, s’aprofundeix en un sistema d’avaluacions 
externes que menysté la tasca docent tant en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge com en la seva funció 
avaluadora i disminueix la participació i la democràcia 
en els centres amb la proposta d’un model jeràrquic 

d’organització que no és propi dels centres 
educatius sinó de les empreses.

En un altre ordre de coses, el Departament 
continua el seu camí cap a la privatització del 
sistema educatiu en tancar línies públiques mentre 
manté l’oferta i els concerts a centres de titularitat 
privada, fins i tot quan aquests segreguen l’alumnat 
per sexes; tot posant en greu perill el nostre sistema 
públic català.

5 Una plataforma pròpia ens permet 
situar els problemes laborals 
afegits que tenim a Catalunya

A Catalunya hem patit, a més, tot un seguit de 
retallades pròpies, que s’afegeixen a les congelacions 
salarials i les retallades a les pensions d’àmbit estatal.

A Catalunya se’ns està imposant una pèrdua reiterada 
de les pagues extres, i en aquest sentit el govern 
ja ha comunicat la seva intenció de tornar a treure 
l’equivalent a una paga extra l’any 2014 al personal de 
l’Administració, quan és única Comunitat Autònoma que 
ja ho ha fet aquest any. A més, la disminució de plantilles i 
la no-cobertura de les substitucions fins passats 15 dies, 
amb contractes amb una reducció del 15% de jornada i 
de salari; els canvis de les condicions laborals provocats 
pels increments de ràtios, l’augment d’hores de docència 
i la disminució d’hores de preparació/coordinació als 
centres; la disminució de suports a la docència fets 
per altres treballadors/es de l’ensenyament com ara 
educadors/es d’EE,TEI...; els canvis en les condicions 
d’accés als estadis docents, en posar com a nou criteri 
l’avaluació del professorat, encara que no jugui, per ara, 
un paper determinant en el seu cobrament.

6 Continuem les mobilitzacions davant 
totes les noves agressions a l’educació 
pública i al seu professorat, que amb 

l’aprovació dels pressupostos de l’Estat i 
de la Generalitat ja podem preveure.

Considerem que aquesta jornada de vaga és la continuació 
de les lluites i mobilitzacions per fer front a les retallades 
socials i laborals i a les lleis neoliberals i retrògrades contra 
els drets socials i laborals del professorat i la comunitat 
educativa que ens estan imposant i que, alhora, ha de ser 
el principi d’una campanya contundent de lluita que aturi la 
LOMCE, la LEC i el seu desenvolupament i els pressupostos 
de l‘Estat i de la Generalitat que volen aprovar abans de 
final d’any.

Cal la participació de tots els treballadors i treballadores 
de l’ensenyament i de tota la comunitat educativa en 
una lluita que serà llarga, i que cal afrontar amb la ferma 
voluntat de no abandonar-la, per a la qual cosa caldrà 
també participar en totes les mobilitzacions de l’àrea 
pública i del conjunt dels assalariats. Per tot això, us 
convoquem a assemblees de treballadors i treballadores 
el 29 d’octubre, per tal d’elaborar propostes perquè en els 
mateixos centres de treball es puguin decidir les futures 
mobilitzacions.

Ni LOMCE, ni LEC,                      
ni retallades, ni privatitzacions
lRetirada de la LOMCE del Parlament espanyol.
lAturada de l’aplicació de la LEC i retirada del projecte de 

decret de provisió i plantilles. Paralització de l’aplicació dels 
decrets d’autonomia i direccions.
lPer uns pressupostos sense retallades: NO a les retallades 

educatives i salarials i SÍ a la recuperació de les condicions 
laborals i a la defensa dels nostres llocs de treball.
lSubstitucions des del 1r dia al 100%. Contractacions només de 

mitja jornada i jornada sencera amb el salari corresponent.
lPer la defensa de la immersió lingüística i de la llengua catalana.


