
En aquests darrers anys hem vist com, progressivament 
però sense aturador, els diferents governs han anat 
desplegant un seguit de polítiques educatives que, 
d’una banda, estan depauperant la xarxa d’educació 
pública i la seva qualitat, i de l’altra han provocat una 
precarització de les nostres condicions laborals.

En aquest sentit, hem vist disminuir les plantilles 
mentre que el nombre d’alumnes matriculats 
creixia exponencialment, hem vist incrementar 
les ràtios i les nostres hores lectives, hem vist 
com s’ha deixat de substituir a partir del primer 
dia, com s’ha implementat una doble escala 
salarial per la mateixa feina docent, com s’estan 
suprimint els TEI; hem vist com se’ns penalitza 
pel fet d’estar malalts fins al punt de forçar així 
a molts companys i companyes a no absentar-se 
del lloc de treball malgrat no estar en condicions 
per a la docència; hem vist com s’han anat 
suprimint serveis educatius i hores d’atenció a 
la diversitat, com ha augmentat la subjectivitat 
i la discrecionalitat en els nomenaments, com 
ha crescut la burocràcia en detriment de la 
democràcia; hem vist pactes amb fundacions 
privades com la Fundación Empieza por 
Educar vinculada als bancs de Santander i 
del BBVA, hem vist com es tancaven centres 
i línies públiques, hem vist la introducció de 
l’ensenyament a distància al batxillerat i l’ESO 
en detriment de matèries presencials; hem 
vist desenvolupar la LEC a partir del Decret 
d’autonomia de centres i el Decret de direccions, 
una clara aposta pels models d’organització i 
gestió propis de l’empresa privada; hem vist 
com se’ns robaven les pagues extres, com se’ns 
congelava el sou any rere any fins a patir una 
considerable depreciació salarial.

A més, aquest desembre es volen aprovar uns 
nous pressupostos que continuaran retallant els 
nostres drets, i els dels nostres fills i alumnes; 
durant aquest curs es vol aprovar un Decret 
de provisió de llocs de treball profundament 

antidemocràtic i que pot acabar imposant els 
nomenaments discrecionals i a dit; i a principis del 
curs vinent se’ns vol imposar la LOMCE, una Llei 
totalment reaccionària, adoctrinadora, privatitzadora, 
recentralitzadora i que pretén acabar amb la immersió 
lingüística que tan important ha estat per a la nostra 
cohesió social i per a la defensa del català.
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Ara és el moment: continuem 
les mobilitzacions, 
i tant que podem!



,Des d’USTEC·STEs no ens hem quedat impassibles ni 
immòbils, ans al contrari, davant cada nova retallada 
que s’ha produït, hem intentat de mobilitzar i plantar 
cara al carrer per demostrar el rebuig i el malestar 
que aquestes polítiques educatives provoquen, i 
hem procurat de frenar-les en cada negociació, o als 
jutjats, tot demostrant que hi ha alternatives i una 
altra manera de fer i d’entendre l’educació pública 
d’aquest país.

Durant aquests darrers anys, hem convocat centenars 
de concentracions municipals, tancades en centres 
educatius, ens hem posat la samarreta groga perquè 
es visualitzés el nostre desacord amb totes aquestes 
polítiques educatives; hem organitzat centenars de 
xerrades explicant, conscienciant, mobilitzant; hem 
convocat sis vagues en aquests darrers tres anys; hem 
impugnat judicialment cada nou decret per mirar 
d’aturar el desenvolupament de la LEC i l’expansió de 
les polítiques neoliberals; ens hem compromès amb les 
assemblees i plataformes i hem proposat d’articular un 
moviment ampli en la defensa de l’educació pública i 
la seva qualitat; i també hem vist com els companys i 
companyes de les Illes Balears desafiaven el Govern de 
Bauzá amb una mobilització radical, majoritària, amb 
el suport de la societat civil.

Des d’USTEC·STEs, entenem que cal recuperar 
la participació activa als centres i a les zones per 
continuar, amb la major efectivitat possible, amb la 
lluita per la defensa de la nostra educació pública i la 
seva qualitat.

En aquest sentit, valorem les assemblees de treballadors 
i treballadores d’ambit territorial, ja que formen part 
d’aquest procés de lluita compartida que catalitza les 
mobilitzacions unitàries per tal d’aturar cada nova 
agressió, amb el proposit, també, de recuperar alguns 
dels drets que ens han estat negats.

Per això us fem arribar les propostes realitzades 
durant l’Assemblea de treballadors i treballadores 
convocada per USTEC·STEs, CCOO, UGT i CGT 
aquest 29 d’octubre i us animem a discutir-les en cada 
zona i en cada centre, per tal de definir uns objectius 
i un calendari comuns de lluita. Des d’USTEC·STEs 
entenem que cal continuar plantant cara, per enfortir-
nos, donar-nos suport i d’empoderar-nos entre totes i 
tots.

Així doncs, us proposem que cada centre educatiu 
realitzi una assemblea de treballadors/es per tal 
de discutir i valorar totes les propostes i que hi feu 
palesa la vostra opinió per tal de convertir-vos també 
en protagonistes d’aquesta lluita que només pot ser 
compartida.

Ara és el moment de continuar la lluita, de fer-la 
massiva, de prendre decisions contundents i d’assumir 
la ferma determinació que no ens deixarem conculcar 
cap més dret, sinó al contrari, no defallirem fins a 
recuperar tot allò que és nostre.
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•	Només depèn 
de nosaltres
•	I nosaltres ho 

tenim clar: sí 
que podem!
•	Per una 

educació 
pública, 
catalana, i 
de qualitat 


