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Des d’USTEC·STES (IAC) no deixarem de lluitar per aconseguir:

•	Substitucions al 100% de jornada i sou
•	Substitucions des del primer dia.
•	Dos únics tipus de substitucions: jornades 

sencera i mitja.

Continuem lluitant per allò que és nostre

Professorat 
interí i substitut 



Hem	començat	un	nou	curs	 i	volem	que	sigui	
realment	nou	i	que	recobrem	allò	que	és	nos-

tre.És	cert	que	els	nostres	polítics	són	els	mateixos,	
que	governa	CiU	i	que	la	consellera	és	la	Sra.	Ri-
gau,	però	després	d’anys	de	retallades,	sembla	que	
la	proximitat	del	9N	i	dels	propers	processos	elec-
torals,	 ja	els	porta	a	no	parlar	de	retallades	 i	co-
mencen	a	difondre	mediàticament	el	propòsit	de	
pagar	 amb	 regularitat	 les	 pagues	 extraordinàries	
que	els	 funcionaris	hem	deixat	de	cobrar	els	da-
rrers	anys.	

Així doncs, malgrat que no sembla pas 
que s’hagi produït cap miracle de multi-
plicació de pans i peixos,	ara	resulta	que	 la	
caixa	de	 la	Generalitat	 torna	a	ser	prou	plena	com	
per	fer	front	a	aquests	pagaments?	
 
Si és així exigim que la Conselleria 
d’Ensenyament deixi d’estafar els	mestres	i	
professors	a	qui	anomena	“substituts”,	en	una	clara	
estratègia	per	diferenciar-los	de	la	resta	de	docents	
quan	són	el	mateix,	amb	l’únic	objectiu	de	poder-los	
pagar	un	15%	menys	del	sou.

I	 també	 exigim	 que	 deixi	 de	menysprear-nos	 a	
tots	i	totes,	docents	i	famílies,	perquè	també	es-
tafa	els	pares	i	les	mares	que	volen	que	l’educació	
que	 reben	 els	 seus	 fills	 sigui	 de	 qualitat	 ,	 inde-
pendentment	de	si	el	docent	és	el	titular	o	qui	el	
substitueix,	 	 però	 la	 realitat	 és	 que	 aquest	 curs	
2014/15	 els	 docents	 substituts	 han	 iniciat	 les	
classes	 el	dia	15	de	 setembre,	 el	mateix	dia	que	
l’alumnat,	 sense	 poder	 diposar	 d’un	 sol	 dia	 per	
preparar	el	curs.

La consellera ha esbombat orgullosament 
a la premsa que hem iniciat el curs amb 
més docents,	però	el	que	ha	obviat	és	que,	en	xi-
fres	aproximades,	ni	tan	sols	un	10%	dels	nomena-
ments	d’aquest	setembre	són	a	jornada	sencera:

•	 Un	25	%	dels	contractes	són	a	1/3	de	jornada.	
•	 Un	 20%	 dels	 contractes	 són	 jornades	 entre	 el	

0,42	i	el	0,66.
•	 Més	del	30%	dels	contractes	són	a	jornada	0,86.
•	 I	el	15%	restant	correspon	a	un	dels	6	tipus	dife-

rents	de	contracte	més	que	ara	mateix	hi	ha.

Els docents contractats en qualsevol dels 
onze!!! tipus de jornada reduïda, la gran 

majoria de vegades han de fer determina-
des tasques	exactament	igual	que	els	companys/
es	amb	jornada	ordinària:
•	 Participar	als	claustres.
•	 Assistir	a	les	reunions	de	coordinació.
•	 Participar	a	les	sortides	del	centre.
•	 Exercir	la	tutoria.
•	 Atendre	les	famílies.
•	 Participar	a	les	reunions	d’avaluació.
•	 Treballar	a	casa	per	preparar	les	classes.

Però, atenció,  cobren un 
15% menys de sou  i això 
té un nom, això és una         
estafa!!!

I	la	consellera	afirma	que	aquesta	és	una	mesura	que	
li	imposen	des	del	Gobierno	de	Madrid	i		això	també	
té	un	nom,	això	és	una	mentida!

Des d’USTEC·STES (IAC) no deixarem de 
lluitar per aconseguir:
•	 Mateixa	jornada,	mateix	sou	per	a	tothom.
•	 Substitucions	des	del	primer	dia.
•	 Dos	únics	tipus	de	substitucions:	jornades	sen-

cera	i	mitja.

A	banda	de	les	mobilitzacions,	les	concentracions,	
la	recollida	de	5.000	signatures	i	les	vagues	convo-
cades	en	defensa	dels	drets	del	col•lectiu	d’interins,	
USTEC	-	STES	també	lluita	jurídicament,	tal	com	
ha	fet	contra	l’Acord	de	Govern	sobre	mesures	ex-
cepcionals	en	matèria	de	personal	docent	no	uni-
versitari	que	depèn	de	la	Generalitat	de	Catalunya	
durant	 el	 període	 2012-15,	 que	 recull	 les	 reduc-
cions	de	jornada	i	sou	als	substituts,	com	també	la	
supressió	de	nomenament	al	 juliol..	Es	va	presen-
tar	un	recurs	ordinari	davant	el	TSJ	conjuntament	
amb	altres	sindicats,	però	 la	demanda	va	ser	des-
estimada.	Tot	i	així,	USTEC	-	STES	ha	estat	l’únic	
sindicat	que	ha	presentat	un	recurs	de	cassació	al	
Tribunal	Suprem.

Paral·lelament	hem	interposat	recursos	contra	les	
retallades	 de	 les	 pagues	 extres,	 contra	 el	 Decret	
d’autonomia	de	centres,	el	Decret	de	direccions	i,	
més	 recentment,	 un	 contenciós	 contra	 el	Decret	
de	regulació	de	perfils	 i	provisió	de	 llocs	de	 tre-
ball.


