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“Amb fermesa!” és l’eslògan amb el qual USTEC·
STEs (IAC) ens presentem a les eleccions sindi·
cals del proper 14 de març. Un eslògan que recull 
la nostra convicció i forma de treballar des de fa 
ja 44 anys per una única xarxa pública, catalana, 
democràtica, participativa, laica, coeducadora i 
inclusiva, i per la millora de les condicions labo·
rals i professionals del conjunt dels treballadors i 
treballadores de l’educació.

Aquesta fermesa en la lluita la garanteix el fet de 
ser un sindicat fonamentat en la democràcia in·
terna i en la participació, transparent i que depèn 
de manera gairebé exclusiva de les quotes de l’afi·
liació. Som un sindicat independent de qualsevol 
opció política i fermament compromès amb la 
lluita i defensa dels drets laborals, socials i naci·
onals.

La fermesa la demostrem també en l’atenció 
a tots els treballadors i treballadores del sector 
educatiu, resolent dubtes i problemes per totes 
les vies possibles: la presència als centres, l’aten·
ció telefònica, la nostra web i les xarxes socials. 

Som un sindicat que, des dels orígens, hem 
mantingut la nostra identitat: un sindicat docent, 
fet per docents i per a les i els docents i pel con·
junt de treballadors i treballadores de l’educació, 
implicat en els moviments socials, feminista i 
que, amb el conjunt dels treballadors i a través 
de la intersindical IAC, defensem un model de 
societat just i solidari.

1. Amb 
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• Per recuperar i millorar les condicions labo·
rals.

• Per una única xarxa, pública i no segregadora.

• Per recuperar i millorar el poder adquisitiu.

• Per estabilitzar i consolidar totes les persones 
interines.

• Per la democràcia als centres.

• Per una veritable escola inclusiva.

• Per la jornada continuada i la racionalització 
del calendari.

• Per una societat feminista, una educació coe·
ducadora.

• Per uns currículums i normes educatives 
consensuats amb el professorat i el personal 
educatiu.

• Per l’educació en català a totes les etapes.

• Per la transparència i l’objectivitat: contra els 
perfils i la selecció a dit.

• Per una formació inicial i permanent àmplia 
i gratuïta.

• Per erradicar les tasques burocràtiques inútils.
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3. La lluita és el camí: revertim les retallades, 
millorem les condicions laborals

USTEC·STEs, durant tots aquests anys, hem li-
derat la unitat sindical per la reversió de les re-
tallades, en les negociacions laborals i en l’impuls 
de les mobilitzacions unitàries al llarg del període. 
També hem impulsat iniciatives per a un retorn de 
l’educació presencial segura durant els cursos en 
què la pandèmia va fer col·lapsar el Departament 
d’Educació.

Després d’uns anys complexos per la covid·19, 
que ha implicat un esforç i dedicació molt per so-
bre dels límits horaris legals, ens hem trobat una 
administració que, lluny de reconèixer l’esforç de 
treballadors i treballadores, i sense tenir en compte 
el desgast entre el col·lectiu, decideix imposar me-
sures sense debat previ ni consens.

A partir del febrer del 2022, i amb el detonant 
de la proposta unilateral del conseller Cambray de 
modificar el calendari, es va encetar una veritable 
revolta educativa. Mai havia passat que un conse·
ller, motivat essencialment per les seves ambicions 
polítiques, desafiés el mateix Consell Escolar de 
Catalunya i fes emprenyar famílies, docents, ex·
perts educatius i una part considerable de la seva 
mateixa administració.

Gràcies a les accions i mobilitzacions del darrer 
curs, s’ha aconseguit revertir algunes de les pri-
meres retallades patides el 2010. Destaquen els 
acords del 2017 i 2022 per a la recuperació de l’ho-
rari lectiu i la contractació de més de 8300 do-
cents. No obstant això, hi ha encara un llarg camí 
per recórrer en la recuperació de les condicions 
laborals i en la dignificació de la professió docent: 
augment del poder adquisitiu, cobrament del pri-
mer estadi als 6 anys, reducció de 2h lectives als 
majors de 55 anys, reducció de jornada el primer 
any de la criatura retribuïda al 100%, pressupostos 
per a la formació permanent, estabilització de 
tot el personal interí, reducció de ràtios, recursos 
per l’escola inclusiva, etc. 

També cal anar més enllà en la millora de les 
condicions laborals: cobrament dels períodes 
festius per les persones interines, gaudi de per-
misos sense restriccions, facilitats per a la conci-
liació familiar (per ex. permís per a malaltia dels 
fills), cobrament de tots els càrrecs, baixes cober·
tes des del primer dia, mateix sou per a la mateixa 
feina i un cos únic docent equiparant les condici·
ons a l’alça, entre d’altres.

Durant el curs passat, també vam mobilitzar·nos 
de manera reiterada amb les vagues per a l’esta-
bilització del personal interí, que van permetre, 
conjuntament amb la negociació realitzada amb els 
grups parlamentaris en l’àmbit estatal, la concreció 
del concurs de mèrits excepcional que perme·
trà estabilitzar moltes companyes i companys. Un 
concurs de mèrits que s’ha quedat curt, però des 
d’USTEC·STEs hem pressionat perquè a Catalu·
nya convoquin el nombre més gran de places, en 
proporció, de tot l’Estat, fins a un total de 12.504. 
Encara lluitem per un pla d’estabilitat per al pro·
fessorat interí que no aconsegueixi estabilitzar·se.

Queden encara moltes lluites obertes, com la 
millora del poder adquisitiu, els recursos per a 
l’escola inclusiva, l’equiparació salarial per tot 
el col·lectiu d’FP… i d’altres que no comporten 
despesa pressupostària: derogar el Decret de 
Plantilles, els canvis curriculars no debatuts 
ni treballats amb el professorat i el nou calen-
dari escolar; reduir les tasques burocràtiques 
i estendre la jornada continuada a totes les 
etapes. Les mobilitzacions i la lluita sindical no 
s’aturen. Cal assolir un sistema educatiu amb 
una inversió mínima del 6% del PIB per fer 
de l’educació una veritable eina d’equitat social i 
igualtat d’oportunitats.
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Les principals 
mobilitzacions del 
període 2019-2023:

CURS 2019-2020

Moviment docent i plataforma reivindicativa 
unitària, amb un calendari de mobilitzacions que 
havia de culminar  amb una possible vaga indefi-
nida (interrompuda per la pandèmia). Pressió so·
bre el Departament en una situació de caos i mala 
planificació, lluita per les condicions de treball 
durant el confinament. Mobilitzacions contra la 
reforma curricular d’FP.

CURS 2020-2021

 Lideratge de la plataforma unitària «per una edu-
cació presencial i segura». Concentracions davant 
dels serveis territorials. Interposició de denúncies a 
inspecció de treball. Defensa d’un protocol clar als 
centres respecte a les persones reconegudes com 
a sensibles. 

Primeres mobilitzacions del personal interí en 
frau de llei (acampada d’USTEC al Departament) 
que van servir per anar articulant el moviment 
que va permetre una gran organització i partici·
pació el curs posterior.

CURS 2021-2022

 Campanya i concentracions: “+PERSONAL 
-RÀTIOS  +SEGURETAT”. Impuls de la Platafor·
ma Unitària per la Seguretat i Prevenció Laboral, 
reclamant més mesures de prevenció i de seguretat 
als centres: mascaretes FFP2, cribratges massius, 
regeneradors d’aire…

Campanya per denunciar la situació del perso·
nal interí. Treball minuciós de la nostra comissió 
jurídica defensant la viabilitat del concurs de mè-
rits, reunions amb els grups parlamentaris estatals 
i catalans. Manifestacions a Madrid i Barcelona, i 
vagues el 28 d’octubre i 30 de novembre pel per-
sonal interí. 

Manifestació del 18 de desembre de Som Escola. 
Vaga pel català el 23 de març i manifestació del 2 
d’abril contra la sentència del 25% i la nova legislació 
catalana que enterra el model d’immersió lingüística. 

Imposició del calendari i resposta de la comuni·
tat educativa. Tancada al Departament de delegats 
i delegades sindicals el 17 de febrer. USTEC·STEs i 
la resta d’organitzacions sindicals vam convocar 5 
dies de vaga durant el mes de març del 2022. Ini·
ci de la mediació feta pel Departament de Treball. 
S’afegeixen les vagues del 17 i 25 de maig, i del 2 i 
9 de juny. Emplaçament a tota la comunitat educa·
tiva a no començar el curs amb normalitat.

Mobilitzacions contra la llei estatal d’FP, a favor 
de la integració i l’equiparació salarial de tota la for·
mació professional. 

CURS 2022-2023

Convocatòries de vaga a principi de curs (fi·
nalment desconvocades a canvi de l’acord de re·
torn de l’horari lectiu i d’un calendari de nego·
ciacions pel retorn de la resta de condicions de 
treball retallades). 

Mobilitzacions per les condicions del personal 
laboral: campanya “Imprescindibles!”

Noves mobilitzacions davant els escassos avenços en 
la negociació per part de l’Administració: vaga amb sa·
nitat en defensa dels serveis públics el 25 i 26 de gener.

USTEC·STEs 
Eina Sindical d’Informació 518



11USTEC·STEs 
Eina Sindical d’Informació 518

11

Què hem aconseguit? 
Algunes de les fites assolides amb la lluita els darrers anys

• Eliminar l’existència dels terços 
de jornada, que han tornat a mitja 
dedicació.

• Retorn de l’horari de permanència 
a secundària, de 28 a les 24h originals.

• Acords del gener del 2017, retorn 
de la primera hora lectiva i 4.700 do-
tacions, i del setembre del 2022, re·
torn de la segona hora lectiva i 3.600 
dotacions.

• Frenar la deriva autoritària i des·
pòtica d’aquesta administració.

• Compromís adquirit pel Departa·
ment d’Educació davant del professo·
rat i de la societat de negociar la resta 
de reivindicacions i establir un calen-
dari pel retorn de les retallades. 

• Concurs de mèrits excepcional 
per a l’estabilització del personal in·
terí amb 12.500 places i processos 
“tous” d’oposició.

• Més de 27.000 places d’estabilitza-
ció, l’oferta més gran, en proporció, de 
tot l’Estat.

• Tornar a situar al 100% el sou en 
situació d’incapacitat temporal.

• Sentència ferma perquè el perso·
nal substitut cobri el juliol del curs 
2015-2016.

• Sentència reconeixent l’ampliació 
del permís per naixement a les famíli-
es monoparentals.

Recuperació de la 2a hora 
lectiva

USTEC·STEs hem estat molt crítics amb què 
la mesura s’implementi amb efectes el gener de 
2023 perquè provoca, com sabem, problemes orga·
nitzatius als centres educatius. La nostra proposta 
sempre havia estat la implantació a l’inici de curs. 
Hi havia possibilitats, però el Departament s’ha en·
rocat. És per això que hem exigit la negociació de 
la seva aplicació i que el departament facilités la 
gestió a les direccions.

Hem obtingut una reivindicació irrenunciable, 
però som conscient que és una victòria parcial, una 
treva tàctica per negociar la resta de reivindicacions 
i, sobretot, un missatge potent: la lluita i l’organitza-
ció és la base per guanyar drets i revertir retallades.

Seguiment del concurs 
general de trasllats

El Departament ha reconegut l’existència d’un to·
tal de 31.486 places sense propietari definitiu. No 
obstant això, només pretén oferir 11.687 vacants 
mitjançant el Concurs General de Trasllats (CT), 
un 27% del total. 

USTEC·STEs (IAC) exigim que totes les places 
(el total de 31.486 vacants) s’ofereixin al concurs 
de trasllats! 

Denunciem els criteris opacs i discriminatoris 
emprats pel Departament per reservar 10.385 places 
(un terç del total). Així mateix, ens oposem radical-
ment a la previsió d’un concurs autonòmic de pla-
ces amb perfils pel curs vinent amb 9.414 llocs de 
treball específics amb perfil (un 30% del total). Per 
tot això estem treballant una possible impugnació 
de la llista de places vacants provisionals al concurs 
de trasllats amb dos objectius primordials:

• Garantir el dret del personal funcionari a ocu-
par una plaça definitiva i deixar la situació de pro·
visionalitat.

• Garantir el dret a mobilitat del personal funci·
onari amb plaça definitiva.
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4. El sindicat català per la pública: defensem la 
democràcia als centres, aturem la privatització

La LEC, la LOMCE i després la LOMLOE i també 
l’LFPQ han continuat el seu recorregut consistent 
a desregular l’educació, blindar els concerts, intro·
duir criteris de gestió privada i configurar el siste·
ma educatiu com un sistema low cost, que tendeix 
a reproduir les desigualtats creixents en la societat. 
Especialment tòxics han estat els decrets de direc-
ció, d’autonomia, de plantilles i de perfils, que han 
servit per imitar les formes autoritàries i arbitràries 
de la xarxa concertada.

A més, es pot constatar una tendència creixent a 
la competitivitat entre centres, entre docents i entre 
alumnes. Certes fórmules d’innovació expressen una 
voluntat de singularitzar·se de la resta de comunitats 
educatives, en una cursa per resultar més atractiu. 
Aquesta dinàmica aprofundeix les desigualtats i pro·
picia certa atomització en el sistema educatiu. 

En canvi, USTEC·STEs considerem que la qualitat 
educativa s’aconsegueix amb els recursos necessa-
ris i fent que les diferents experiències de renovació 
apostin pels valors que sempre ens han caracterit·
zat: una escola pública, catalana, inclusiva, lliure, 
democràtica, laica, coeducadora i compensadora 
de les desigualtats. 

És fonamental lluitar per una única xarxa, públi·
ca, laica i gestionada amb criteris públics, en un sis·
tema en què l’escola concertada deixi de rebre els 
diners de tothom, en què no hi pugui haver segre·
gació per sexe, per procedència social, orientació 
sexual o ideologia i en què la necessitat de cohesi-
onar les noves generacions estigui per sobre de la 
teòrica llibertat d’elecció de centre. L’escola ha de 
servir per reduir les desigualtats, no pas per repro·
duir·les o potenciar·les.

Contra la privatització: des dels inicis, USTEC·
STEs hem proposat l’eliminació dels concerts i, 
com estableix la ILP d’educació de la qual vam ser 
impulsors, donar un termini raonable perquè, o 
bé l’escola privada deixi de rebre fons públics, o bé 
s’integri en la xarxa pública. 

Els darrers anys, hem vist també com cada cop 
més empreses i fundacions privades han fet in-
cursions al nostre sistema educatiu. Es tracta 
d’empreses de serveis externs que ocupen l’espai del 
migdia o les tardes, d’empreses tecnològiques que 
es lucren dels processos de digitalització, o de fun-
dacions on prevalen interessos mercantils i portes 

La involució en l’educació 
pública

Una única xarxa, pública i no 
segregadora: amb fermesa 
contra la privatització

IGUALTATESCOL    
CATALÀ DEMOCR          
EDUCACIÓPÚBL CA
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giratòries (La Caixa, Banco Santander, Fundació 
Bofill…) que influeixen directament sobre l’ad-
ministració educativa. USTEC·STEs considerem 
que tots aquests no són actors legítims per decidir 
el futur de la nostra educació. 

Amb fermesa per la 
democràcia als centres, 
derroquem el decret de 
plantilles

A mesura que s’ha incrementat el poder de les 
direccions, s’ha afeblit la cultura democràtica dels 
centres. La selecció a dit del professorat està subs·
tituint els principis d’objectivitat, especialitat, mè·
rit, capacitat i transparència per exercicis de nepo-
tisme o discriminació per qüestió de gènere, edat, 
aspecte o ideologia. Els projectes educatius van es·
devenint apèndixs dels projectes de direcció. 

Des d’USTEC·STEs (IAC), defensem una assig·
nació de places objectiva i transparent, sense blo·
quejos, mitjançant concursos de trasllats (oferint 
totes les places) o adjudicacions, seguint el criteri 
d’especialitat. En aquest sentit, cal posar fi a les 
entrevistes personals que discriminen, especial·
ment les dones. És per això que vam impugnar el 
decret de plantilles.

Per erradicar les tasques 
burocràtiques inútils

En els darrers anys, de manera paral·lela a l’incre·
ment efectiu de les ràtios i de la càrrega de feina, i 
a causa tant de les polítiques d’avaluació com de la 
complexitat creixent dels projectes educatius o les 
auditories ISO, el pes de les tasques burocràtiques 
que recau sobre el col·lectiu docent s’ha incremen·
tat exponencialment. Aquest temps va en detri-
ment de l’atenció directa a l’alumnat, de la prepa·
ració i impartició de les classes, de la reflexió sobre 
la pròpia tasca i de la coordinació amb el claustre. 
Entenem que cal canviar aquesta dinàmica, especi·
alment si som conscients de la inutilitat de la ma·
joria d’aquestes tasques, que sovint impliquen una 
autoexplotació creixent. 

Per una formació inicial i 
permanent àmplia i gratuïta

Des d’USTEC·STEs (IAC) defensem poder dis·
posar d’una formació inicial potent, que s’acosti a 
la realitat dels centres, que impedeixi que les pràc-
tiques esdevinguin una eina d’explotació d’alum-

nes o docents i que permeti que els i les docents en 
actiu amb experiència puguin tenir un gran prota·
gonisme i que la seva tasca sigui reconeguda. 

Cal també recuperar una oferta àmplia de for-
mació permanent, pública, en horari laboral, de 
caràcter tant individual com col·lectiu i que res·
pongui a les preocupacions i les inquietuds del pro·
fessorat i sigui d’aplicació directa a l’aula.
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Per unes normes educatives 
consensuades: no a la 
imposició del nou currículum

USTEC·STEs (IAC) pensem que cal un marc le-
gislatiu estable que permeti millorar l’educació i 
que ha de comptar amb l’acord, el consens i la com·
plicitat del professorat. Això implica establir una 
cultura de respecte a l’opinió i els drets dels docents 
en les polítiques educatives. Davant la imposició, 
defensem la participació real del professorat i de 
tota la societat com a única garantia que qualsevol 
reforma educativa sigui feta a benefici del bé comú. 

La democràcia als claustres, el de-
bat pedagògic i la diversitat metodo·
lògica són les millors eines per impul·
sar projectes pedagògics que donin 
respostes a les necessitats de l’alum·
nat, sempre que aquests comptin amb 
els recursos suficients. 

La reforma curricular que està imposant el De·
partament significa erosionar l’objectiu que hauria 
de tenir l’educació: l’equitat entre l’alumnat a partir 
d’una educació integral i emancipadora per a tot-
hom. Lluny de voler garantir aquest objectiu, la nova 
reforma, imposada sense participació real i efectiva 
del professorat ni de la comunitat educativa, propo·
sa aprofundir en el dictat neoliberal de segregar 
l’alumnat segons la procedència social. Alhora ataca 
frontalment la llibertat de càtedra, que cal preservar 
com a pilar de tot sistema educatiu lliure.

El Departament d’Educació continua la seva pràc·
tica d’usar eufemismes per tapar la veritat, aquesta 
reforma del currículum aparenta cercar l’èxit de 
tot l’alumnat, quan en realitat vol disfressar el 
fracàs escolar existent, rebaixant els continguts 
educatius, restant hores curriculars a algunes ma·
tèries de primària i secundària, desdibuixant el ca·
ràcter acadèmic de l’avaluació a base d’un llenguat·
ge eufemístic sense sentit, imposant l’autonomia 
com a sinònim de competitivitat entre centres, 

sacralitzant les competències tot elevant·les a meta 
quan en realitat haurien de ser un instrument, con·
vertint el treball per projectes en metodologia úni·
ca, introduint el voluntariat obligatori, etc. 

USTEC·STEs proposem com a alternativa que el 
Departament d’Educació garanteixi de manera real 
i efectiva uns continguts curriculars iguals per a 
tot l’alumnat de Catalunya, independentment de la 
classe social de procedència, amb tota la inversió 
necessària al sistema educatiu i amb el català com 
a llengua vehicular. Cal la garantia d’aquestes tres 
condicions de partida, només sobre aquesta base es 
podrà entendre el treball per competències com a 
aprenentatge significatiu, l’autonomia de centre 
com a organització pedagògica pròpia, el treball 
per projectes com una metodologia d’entre les 
diferents existents, l’avaluació com a mecanisme 
educatiu efectiu i el paper del professorat (incloses 
les seves condicions laborals) com una de les peces 
clau per a l’acció educativa. 
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5. Sempre al teu costat

Atenció universal a tots els 
treballadors i treballadores

USTEC·STEs (IAC) es caracteritza per l’atenció a 
tots els treballadors i treballadores del sector edu·
catiu, resolent dubtes i problemes per totes les vies 
possibles: la presència als centres, l’atenció telefòni·
ca, la nostra web, l’atenció per correu electrònic i les 
xarxes socials.

Presència als centres 

Cada centre educatiu públic del país compta amb 
un delegat o delegada d’USTEC·STEs que hi as·
sisteix periòdicament per facilitar informació, re·
soldre dubtes, mediar en conflictes i sobretot per 
promoure l’organització i l’empoderament dels 
treballadors i treballadores, amb assemblees infor·
matives i animant a la participació en les accions i 
mobilitzacions. 

Atenció telefònica

Durant el curs 21·22, i només a la seu de Bar·
celona, hem atès 11.329 consultes telefòniques. A 
aquestes consultes cal afegir·hi les trucades ateses 

a la resta de seus territorials de Girona, Tarragona, 
Lleida, Tortosa i Manresa (acostant·nos a les 20.000 
consultes anuals ateses). Una tasca essencial i ne·
cessària que el Departament rebutja realitzar i que 
USTEC·STEs assumim per responsabilitat i volun·
tat de servei a tots els treballadors i treballadores.

Sindicat.net

El web sindicat.net ha estat des de sempre un refe·
rent pel col·lectiu educatiu. USTEC·STEs hi oferim, 
per al professorat i per al PAE, tota l’actualitat i totes 
les dades que ens afecten de la manera més transpa·
rent possible: normativa, processos d’oposició, no·
menaments, actualitat, convocatòries… Els darrers 
anys hem fet un esforç constant per actualitzar i fer 
més còmoda, pràctica i útil la nostra pàgina web. 

Xarxes socials 

El nostre sindicat hem fet una aposta decidida per 
ser a diverses xarxes socials com a forma d’acos·
tar·nos al dia a dia dels docents i personal laboral i 
per poder informar i resoldre dubtes gairebé a l’ins·
tant. Espais com el grup de Facebook d’USTEC·
STEs han esdevingut un referent per a moltes tre·
balladores i treballadors de l’educació.
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La defensa jurídica en 
l’àmbit laboral educatiu

Els serveis jurídics del nostre sindicat han servit 
per impugnar qualsevol norma tòxica que va en 
contra dels principis d’igualtat, capacitat, mèrit, 
transparència i objectivitat en la provisió de llocs 
de treball o qualsevol acció de les administracions 
públiques lesiva per a les persones treballadores i 
l’escola pública. Ens dediquem a fer una feina rigo-
rosa d’assessorament a aquell/a treballador/a a qui 
s’ha intentat restringir algun dret o a qui s’aplica la 
normativa d’una manera que el perjudica. 

Tot plegat es complementa amb una intensa tas·
ca d’interposició de recursos. Així doncs, durant 
aquests darrers anys s’ha estat i s’està treballant en 
els temes següents de caràcter general:

• Estadis: Reconeixement del quart i cinquè es·
tadi de promoció docent al personal interí de for·
ma generalitzada, i reconeixement del cobrament 
dels endarreriments en concepte d’estadis en dife·
rents sentències.

• Retallades de drets i condicions laborals: De·
volució de la paga extraordinària del 2012, que va 

acabar de fer·se efectiva a la nòmina d’abril del 
2018, i reconeixement del cobrament del mes de ju·
liol del 2016 per part dels interins.

• Sentències que permeten a les persones interines 
en situació de llicència d’infantament, adopció o inca·
pacitat temporal optar a una plaça durant els nome·
naments d’estiu amb tots els efectes a 1 de setembre.

• Contra el desplegament de la LEC: El nostre 
assessorament jurídic va permetre suavitzar subs·
tancialment els primers redactats d’aquesta llei. 
Impugnació del Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia de centres educatius i del Decret 
39/2014, de 25 de març (de plantilles), vam acon·
seguir expulsar del primer diferents articles clara·
ment oposats als interessos del professorat i de la 
comunitat educativa.

• Reconeixement del dret les persones substitu-
tes a cobrar els càrrecs directius des del primer 
dia, la qual cosa, i com a analogia, ha derivat en 
procediments individuals en què s’està aconseguint 
el cobrament dels càrrecs unipersonals de coordi-
nació també des de l’inici de la substitució (tuto·
ria, cap de seminari, etc.).

• Estabilització del professorat interí i del perso-
nal laboral: La nostra Assessoria Jurídica ha treba·
llat incessantment en tot el procediment legislatiu 
per l’estabilització del professorat interí i del perso·
nal laboral i ha aconseguit introduir per primera 
vegada l’estabilització mitjançant un concurs de 
mèrits. També hem presentat diverses demandes 
per frau de llei i abús de temporalitat de persones 
en situació d’interinitat.

• En defensa de la nostra llengua: Ens hem per·
sonat com a part legitimada en el procés d’execu·
ció de la sentència del TSJC que imposa als centres 
educatius catalans el 25% de castellà.

• Drets de les famílies monoparentals: Hem ob·
tingut una sentència favorable per l’equiparació de 
drets per naixement i cura de menor de les famílies 
monoparentals als de les biparentals. 

• Reconeixement dels drets econòmics dels tre·
balladors i treballadores en cas de complir trien-
nis o d’increments salarials durant la situació 
d’incapacitat laboral.
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Amb fermesa per la salut 
laboral

En l’àmbit de la salut laboral, USTEC·STEs (IAC) 
dediquem la nostra feina a fer que les condicions de 
treball dels i les treballadores millorin i no siguin 
una causa del deteriorament de la nostra salut. Di·
àriament, a més de participar en tots els àmbits de 
l’Administració on tenim veu, atenem les diferents 
problemàtiques de les persones treballadores. 

Donem una atenció individualitzada i més 
personalitzada als afiliats acompanyant·los 
en processos personals difícils o situacions 
complexes derivades de la seva feina i aju·
dant·los a trobar solucions als diferents pro·
blemes que afecten la seva salut.

Què proposem en matèria de 
salut? 

• Augmentar les prestacions i els ajuts necessaris 
que promoguin la salut laboral en el lloc de treball.

• Adequar les condicions ambientals de treball 
(temperatura, humitat, ventilació, sonoritat…).

• Garantir un ambient de treball positiu i saluda·
ble en millorar els protocols d’assetjament i situ-
acions de conflicte al centre de treball.

• Aconseguir una dotació horària mínima de 3 
hores setmanals per als coordinadors/es de ris-
cos laborals.

• Aconseguir un tractament adequat de les adap-
tacions de lloc de treball que resolgui el problema 
a les persones afectades i trobar solucions de ma·
nera que aquesta situació no representi un càstig ni 
laboral ni retributiu.

• Millorar la informació sobre els riscos del nos·
tre lloc de treball i les polítiques preventives que 
poden eliminar·los o minimitzar·los.

• Incrementar la formació sobre prevenció, con·
templant tots els col·lectius i els diferents riscos.

• Un pla de prevenció que contempli tots els re·
cursos humans, materials i econòmics necessaris.

• Dotar d’un referent sanitari, coordinador/a 
d’infermeria, tots els centres.

• Un correcte seguiment i tractament per part de 
l’ICAM de les persones en situació d’incapacitat 
temporal. 

Els darrers anys, USTEC·STEs 
(IAC) hem impulsat, a 
tall d’exemple, diferents 
campanyes i línies de treball:

• Pel control de les temperatures en el lloc de tre-
ball. S’ha aconseguit que els ST facin avaluacions 
termohigromètriques i contemplin pressupost per 
dur a terme modificacions als centres. 

• Perquè les competències sanitàries no recai·
guin en els docents. 

• Per millorar el protocol sobre assetjament 
laboral en corregir mancances detectades en la 
seva aplicació. 

• Per impulsar el protocol sobre agressions als 
treballadors/es del Departament l’Educació. 

• Per denunciar, durant la pandèmia, la manca 
de previsió, coordinació i informació real de l’estat 
de la covid·10 als centres educatius (Traçacovid), 
així com el retorn als centres prematur, que ha po·
sat en risc la salut de tota la comunitat educativa, la 
impossibilitat de compliment de les mesures co-
vid (ús de mascaretes, ventilació, distàncies…), i la 
manca de protocols clars i a temps per la garantia 
de seguretat en aquest retorn. 

• Per millorar les adaptacions al lloc de treball, 
agilitzant el procediment i proposant adaptacions 
reals, efectives i que es duguin a la pràctica.

• Per la figura de l’infermer/a escolar. Cal aquesta 
figura a tots els centres educatius.
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6. Un sindicat compromès

USTEC·STEs (IAC) hem destacat sempre com a 
sindicat compromès socialment, més enllà de les 
qüestions que afecten l’àmbit educatiu i de les con·
dicions laborals dels nostres treballadors i treba·
lladores. És per això que som fundadors de la In-
tersindical Alternativa de Catalunya (IAC), una 
confederació de sindicats assemblearis i combatius 
constituïda fa més de 25 anys. 

El treball la IAC es fonamenta en la coherència, 
en l’honestedat i en la participació directa dels tre·
balladors i treballadores. No signem pactes que 
reconeixen les retallades, no mercadegem amb 
els drets dels treballadors i treballadores a canvi de 
“beneficis” per al sindicat i no supeditem els nos-
tres drets a cap agenda política. 

Des d’aquest espai lluitem per un marc de relaci-
ons laborals català, contra la precarietat, pels ser-
veis públics, per pensions dignes, pels drets naci-
onals de Catalunya —contra la repressió i per les 
llibertats—, i articulem un sindicalisme que defen·
sa una societat feminista i més justa.

En aquest sentit, cal destacar la tasca de dues de 
les secretaries fonamentals del nostre sindicat: la de 
la Dona i la de Moviments Socials. 

Amb fermesa per una 
societat feminista i una 
educació coeducadora 

USTEC·STEs (IAC) treballem amb el moviment 
feminista, tant per abordar la situació específica de 
les dones en els àmbits laboral i social com per  pro·
moure iniciatives amb una perspectiva feminista, 
a l’educació i al conjunt de la societat.

La combinació de retallades amb el desplegament, 
via decrets, de la LEC ha representat un atemptat 
contra els drets de les dones, i molt especialment 
pel que fa a qüestions relacionades amb les cures. És 
escandalós que s’usi cada cop més l’entrevista per-
sonal per seleccionar docents, ja que aquest proce·
diment discrimina clarament les dones embaras-
sades o amb criatures petites, que sovint s’han de 
comprometre a renunciar a reduccions de jornada 
o a allargar·les més enllà dels límits legals.

A tot això s’hi afegeix una absència de políti-
ques efectives de coeducació o de prevenció de 
la violència masclista.
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Per què lluitem, amb 
perspectiva feminista?

• Per la derogació de qualsevol mètode de selec-
ció que pugui penalitzar les dones pel fet d’estar 
de permís de maternitat o en procés de gestació o 
pel fet de gaudir d’una reducció per cura.

• Per l’aplicació efectiva del permís per gestació, 
reconegut per l’EBEP.

    • Pel retorn de la retribució al 100% de la re-
ducció de jornada per cura de la criatura durant el 
seu primer any de vida.

• Per la retribució al 100% de les tasques de co-
ordinació, direcció o tutoria, independentment del 
tipus de jornada.

• Perquè el gaudi de reduccions per atenció i cura 
no sigui penalitzat en calcular la jubilació.

• Per la implementació d’un permís retribuït per 
malaltia comuna del fill o la filla.

• Per l’allargament del permís de maternitat i 
paternitat fins a un any, que han de poder ser gau·
dits simultàniament o consecutivament, i del per·
mís per naixement, adopció o acolliment.

• Per la reducció de jornada fins que el fill/a tin·
gui 12 anys, amb una retribució del 60% (en cas de 
1/2) o del 80% (en cas d’1/3).

• Per l’aplicació, ampliació i millora de la Llei de 
dependència.

• Per la coeducació com a eix vertebrador del cur·
rículum educatiu. Per aconseguir aquest objectiu cal:

- Reclamar que la coeducació sigui present de 
manera destacada en els continguts del currí-
culum de la formació inicial i permanent del 
professorat.

· Dissenyar eines i instruments clars de detecció 
del sexisme omnipresent en tots els àmbits i es·
pais educatius.

· Educar des de la diversitat, sense estereotips 
sexistes ni actituds discriminatòries per raó de 
sexe, orientació sexual, identitat de gènere o ex·
pressió de gènere.

· Consolidar la figura del coordinador/a en 
coeducació.

· Deixar de finançar amb diners públics els cen-
tres que segreguen per sexe.

• Per garantir la vida en llibertat, lliure de violèn·
cia: calen accions preventives, formació i aplicació 
efectiva dels protocols d’assetjament.
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Amb fermesa per una 
societat més justa

USTEC·STEs i la IAC practiquem un sindicalisme 
arrelat a la realitat social i educativa de Catalunya, 
que participa en diverses iniciatives i plataformes 
de la societat civil que tenen com a denominador 
comú el fet de ser un moviment contra el procés 
de globalització neoliberal, tot assenyalant els res·
ponsables de les desigualtats existents. Així mateix, 
proposem alternatives que facin possible un món 
socialment just.

Creiem imprescindible repensar constantment les 
coordenades en què eduquem i apostar decidida·
ment per una educació fonamentada en els valors 
de la pau, la solidaritat, el respecte, l’antimilitaris·
me, el feminisme, la democràcia, els drets humans, 
els drets socials i la igualtat, tant pel que fa a l’alum·
nat com quant a les famílies, la comunitat educativa 
i la societat en general.

Com treballem des d’un 
sindicalisme social i solidari? 

    • Elaborant propostes educatives i organitzant 
i participant en campanyes i actes de denúncia so·
cial, lluita o protesta sobre educació per a la pau, 
educació en economia crítica, els drets humans i 
la solidaritat.

    • Difonent i col·laborant en la celebració del Dia 
Escolar de la Pau i la No-violència (DENIP) cada 
30 de gener. Continuem sensibilitzant la comunitat 
educativa, mitjançant la campanya “Desmilitarit-
zem l’Educació”, sobre la contínua presència dels 
cossos armats als espais educatius. 

    • Denunciant l’entrada de la gran banca co-
mercial als centres educatius públics, la privatit·
zació que implica i l’adoctrinament que comporta. 
Això ho fem participant en la Plataforma per una 
Educació en Economia Crítica (PLEEC) junta·
ment amb entitats d’economia crítica, social i soli·
dària, entitats educatives, altres sindicats, la PAH i 
el Seminari Taifa.

• Amb el compromís solidari (0,7%) de la nostra 
afiliació i dels pressupostos ordinaris del sindicat 
per col·laborar en projectes educatius de comuni·
tats rurals autoorganitzades que ho necessiten. 

• Participant en totes aquelles plataformes i es-
pais alternatius que comparteixen els valors que 
ens identifiquen (Assemblea Groga, assemblees de 
professionals de l’educació…).

• Reclamant un nou Decret de menjadors que in·
clogui les propostes de les famílies i de la part social, 
i exigint la recuperació de la gestió i la titularitat 
pública d’aquells serveis privatitzats (menjadors, 
transport…).

• Sensibilitzant i mobilitzant la societat en la de·
fensa dels drets de les persones en cerca de refugi. 
És per això que, durant les set edicions que s’han fet, 
hem participat en la Caravana Obrim Fronteres.

• Construint col·lectivament societats amb mo·
dels socioeconòmics respectuosos amb el nostre 
planeta per poder fer front a la situació d’emergèn-
cia climàtica en la qual ens trobem. 

• Defensant el dret a l’autodeterminació de tots 
els pobles.

• Lluitant per l’erradicació de qualsevol discri-
minació per raó d’identitat de gènere, orientació 
sexual, procedència geogràfica o cultural i malaltia 
física o mental, entre d’altres.

• Apostant per una educació intercultural i anti-
racista, basada en el respecte a la diferència i fona·
mentada en la igualtat.
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7. Amb fermesa per recuperar el poder adquisitiu  

Bretxa de poder adquisitiu dels treballadors públics
(IPC harmonitzat i salari, referits percentualment a gener de 2009)

Font de les dades: INE ; Ministerio de Hacienda y Función Pública

D’on venim?

La bretxa salarial actual se situa, l’agost del 2022, 
en una diferència entre preus i salaris del 19,3%, ja 
que la variació a l’alça dels preus respecte al ge-
ner del 2009 ha estat del 28% mentre que els sous 
han crescut des d’aleshores només un 7%. El sos·
teniment de la bretxa salarial oberta des del 2010 i 
l’agreujament d’aquesta distància des del 2021 són 
clarament observables.

La perspectiva de futur 

La pèrdua de poder adquisitiu que suposa no ac·
tualitzar els salaris amb l’augment de la inflació 
durant el període 2022·2024 esdevé especialment 
greu si es té en compte que s’acumula sobre el gruix 
ja existent de pèrdua de poder adquisitiu que es pa·
teix amb posterioritat a l’any 2009, l’únic any on les 
pagues extraordinàries han estat realment pagues 
dobles. Recordem que la llei 30/1984 (art. 23.2), en·
cara vigent, estableix que les pagues extres han de 
ser dobles i que any rere any des del 2010 la llei de 
pressupostos generals de l’Estat “trepitja” aquesta 
disposició. 

Les pèrdues salarials que tindrem del 2022 
al 2024 s’afegiran a les pèrdues que acumulem 
des del 2009 i arriben a sumar entre 1,5 i 2 
anys de salari perdut durant aquests 15 anys.

Resulta alarmant calcular la pèrdua salarial total 
acumulada des del 2009. El següent gràfic representa 
l’evolució del salari perdut acumulat des del 2009 per 
als quatre grups professionals, amb 16 anys d’anti·
guitat, incloent·hi també aquells docents afectats per 
la demora en el reconeixement del primer estadi. 
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Font de les dades: INE ; Ministerio de Hacienda y Función Pública

Bretxa de poder adquisitiu dels treballadors públics 
2009-2024

Pèrdua de poder adquisitiu des de 2009

Font de les dades: INE ; Ministerio de Hacienda y Función Pública

La pèrdua salarial acumulada des del 2009 
fins al 2024 ascendirà a 50.000€ per als labo·
rals C1, 57.000€ per als laborals B1, 66.000€ 
per als mestres i a 84.000€ per als professors. 
Pel que fa als companys afectats per la demora 
del primer estadi, cal afegir·hi 11.000€ més. 

El conjunt dels i les treballadores va acumular una 
pèrdua d’un any de salari (100% de salari perdut) en·
tre el 2015 i el 2017. El 2024 els treballadors haurem 
acumulat una pèrdua de salari d’entre un any i mig 
i dos anys. El col·lectiu de docents afectats pel pri·
mer estadi encapçala les pèrdues visiblement: 

Un/a docent de secundària afectat/da pel primer 
estadi a 9 anys:

· a 2015 gairebé va acumular la pèrdua del salari 
d’un any sencer,

· a 2024, amb el mal acord signat, arribarà a supe·
rar la pèrdua de salari de dos anys sencers. 

La pèrdua equival a haver treballat de franc dos 
anys en el període 2010·2024!

Les i els treballadors públics 
d’educació a Catalunya: qui 
més hi perdem 

Catalunya encapçala, per sobre la resta de comu·
nitats, el creixement de l’IPC des del 2009. Des del 
desembre del 2008 fins a l’agost del 2022 l’augment 
de l’IPC ha estat del 30,4%, mentre que el global 
d’Espanya ha estat del 27,6%. El fet que la cistella 
de la compra sigui més cara a Catalunya que al 
conjunt d’Espanya eleva més encara la pèrdua de 
poder adquisitiu exposada i incrementa en un 2,8% 
la bretxa salarial referida a l’IPC d’Espanya.

Bretxa de poder adquisitiu dels treballadors públics
(IPC harmonitzat i salari, referits percentualment a gener de 2009)

Bretxa de poder adquisitiu dels treballadors públics 
2009-2024

(IPC harmonitzat i salari, referits percentualment a gener de 2009)

Font de les dades: INE ; Ministerio de Hacienda y Función Pública
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Quin és el nostre 
posicionament?

L’increment salarial pel 2022 pactat a Madrid 
és insuficient: l’augment de preus que es va pro·
duir el 2021 va ser del 6,6%. Atesa aquesta xifra, 
l’augment salarial del 2% que el gener del 2022 
vam percebre els servidors públics és del tot de·
sajustat. El pacte de sumar·hi només un 1,5% sig·
nifica mantenir una bretxa salarial insostenible i 
suposa consolidar la pèrdua d’un 3,1% respecte a 
l’increment de preus del 2021. 

L’increment salarial pel 2023 no compensarà ni la 
tercera part de l’augment del cost de la vida expe·
rimentat el 2022: el més probable és que acabem 
veient un escàs augment salarial del 3% el gener del 
2023, distant de l’augment de l’IPC del 9,1% previst 
per al tancament del 2022. 

L’increment salarial per al 2024 només com·
pensaria la meitat de la previsió actual de crei·
xement de l’IPC: les prediccions de creixement 
de l’IPC que han publicat recentment l’OCDE i 
el Banc d’Espanya per a l’any 2023 són del 5% 
i 5,6% respectivament, mentre que l’increment 
salarial pactat seria com a màxim d’un 2,5%.

USTEC·STEs (IAC) continuarem 
exigint que els increments retribu-
tius siguin d’acord amb la pujada 
de la inflació i, en qualsevol cas, 
no renunciarem mai a la lluita per 
a la recuperació del poder adquisi-
tiu del personal del Departament 
d’Educació.

Cal lluitar per augments de sou que com·
pensin exactament l’augment de preus que s’ha 
produït, és a dir, augmentar els salaris segons 
l’increment real de l’IPC de l’any anterior. 

L’acord de “millora salarial” signat a Madrid 
pot situar, amb molta probabilitat, els nostres 
salaris en una pèrdua acumulada de poder 

adquisitiu d’entre el 20% i el 25% per al 2024 res·
pecte a preus i salaris de l’any 2009, la bretxa salari·
al més gran que haurem patit des d’aleshores.

Per tot això des d’USTEC·STEs defen·
sem que cal recuperar el primer esta-
di als 6 anys immediatament, i iniciar 
un cicle de mobilitzacions que situïn 
l’empobriment dels treballadors públics 
al centre de les reivindicacions, que exi·
geixin a la Generalitat augmentar els 
complements salarials per compensar 
la pujada del cost de la vida (IPC) i que 
aglutini forces amb els treballadors i 
treballadores del conjunt de l’Estat per 
anar més enllà de les engrunes que ara 
ens ofereixen.
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8. Amb fermesa per l’educació inclusiva!

El 17 d’octubre del 2017, el Departament va pu·
blicar el Decret 150/2017 de l’atenció educativa a 
l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclu-
siu.  En el mateix decret, s’explicita que un sistema 
educatiu inclusiu ha de determinar els fonaments 
psicoeducatius, formatius, ètics, de defensa de 
l’equitat i de justícia social.

Partim de la necessitat d’una escola que sigui per 
a tothom i que reconegui la diversitat com un fet 
universal. Un repte molt ambiciós pel nostre siste·
ma educatiu i amb una única finalitat: oferir una 
atenció educativa a tot l’alumnat que possibiliti el 
seu desenvolupament personal i social per tal que 
avanci en el seu aprenentatge i en la transició a la 
vida adulta. L’objectiu final cal emmarcar·lo en 
l’assoliment d’una escola que no exclogui ningú i 
que garanteixi l’equitat i la igualtat d’oportunitats 
que permetin l’èxit educatiu, independentment 
dels condicionants personals i socials de cadascú.

Els principis que cal prioritzar, preservar 
i complir per un sistema educatiu inclusiu i 
que el sindicat USTEC·STEs ens fem nos-
tres, són els següents:

• El reconeixement de la diversitat com un 
fet universal.

• Una única mirada en donar resposta a tot 
l’alumnat.

• L’equitat i la igualtat d’oportunitats com a 
dret de tot l’alumnat a rebre una educació in·
tegral i amb expectatives d’èxit.

• La participació i la corresponsabilitat per 
construir un projecte comú a partir del dià·
leg, la comunicació i el respecte.

• La formació del professorat i personal la·
boral per promocionar oportunitats de crei·
xement col·lectiu i per desplegar projectes 
educatius compartits.
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Per què lluitem 
USTEC·STEs (IAC)?

• Per una millor planificació per part del De-
partament d’Educació. Cal avançar en el desple·
gament i la creació de més mesures i suports inten·
sius, però cal aplicar, de forma decidida i urgent, 
mesures i suports universals i addicionals que per·
metin donar una resposta educativa adequada a la 
majoria de la població escolar.

• Per unes ràtios d’alumnes  més baixes, que 
permetin atendre de forma adient i òptima tot 
l’alumnat. Amb les ràtios actuals la inclusió esde·
vé merament una il·lusió. Per afavorir ràtios dig·
nes, la primera mesura que resulta essencial és la 
contractació de més personal docent i laboral 
d’atenció educativa.

• Per un pressupost digne i just en Educació, 
mínim del 6% del PIB. Només a partir d’un pres·
supost digne i generós en l’àmbit educatiu, podrem 
incidir realment en aspectes claus per assolir una 
escola inclusiva. 

• Per l’avançament en el desplegament de les 
mesures i suports addicionals i intensius. Calen 
més recursos (SIEI, AIS, CEEPSIR …) i més pro-
fessionals especialistes que permetin una atenció 

més personalitzada (mestres ed. especial, d’audició 
i llenguatge, auxiliars d’ed. especial, educadors/es 
d’ed. especial, TIS, orientadors educatius, logope·
des, fisioterapeutes, infermers/es escolars...); i sense 
subcontractacions. 

• Per uns serveis educatius eficients (factor es·
sencial en la implementació d’un model d’escola in·
clusiva).  Cal una major dotació de professionals en 
aquests serveis i un nou decret de serveis educatius 
que ordeni, reorganitzi i redefineixi aquests serveis 
i incideixi en un nou model d’assessorament, més 
assertiu i inclusiu.

• Per l’acció tutorial. Per potenciar·la, cal em·
marcar aquesta tasca dins els horaris lectius. No·
més podem conèixer i acompanyar l’alumnat si 
disposem de les hores necessàries per fer·ho. Cal 
rebaixar la càrrega lectiva per poder portar a terme 
una acció tutorial òptima i efectiva.

• Per una formació permanent i continuada de 
pràctiques inclusives per tot el conjunt de docents i 
personal laboral d’atenció educativa.

• Per un aprenentatge personalitzat real. És ne·
cessari vetllar i disposar de tots aquells suports i re·
cursos que permetin una atenció educativa perso·
nalitzada i un millor acompanyament de l’alumnat.

Amb fermesa per la inclusió!
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9. Amb fermesa per l’estabilització

Desenes de milers de docents i personal d’atenció 
educativa han dedicat molts anys a la seva tasca. I, 
tanmateix, continuen abocats a la precarietat la-
boral, en un context en què al voltant del 35% de 
les plantilles d’escoles i instituts estan formades per 
personal interí. USTEC·STEs sempre hem defensat 
que aquesta és una situació intolerable i que urgeix 
estabilitzar i consolidar aquests professionals.

És de justícia arbitrar mecanismes per tal que 
tota aquesta gent pugui assolir una estabilitat pro·
fessional, no pas de manera temporal, sinó per·
manentment, la qual cosa passa per la seva fun-
cionarització. D’altra banda, cal convocar places 
d’oposicions d’acord amb les necessitats reals de 
professorat, i no segons la lògica de les restricci·
ons pressupostàries. 

D’on venim? 

Les diferents mobilitzacions del col·lectiu interí, 
especialment les vagues en defensa de l’estabilit-
zació i la fixesa que es van realitzar el 28 d’octubre 
i el 30 de novembre del 2021 a Catalunya amb un 
ampli seguiment, van aconseguir aturar el Decret 
Iceta (conegut com a “Icetazo”) i van forçar un nou 
marc legal estatal conegut com a “Llei 20/2021 de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
a l’ocupació pública”. Aquesta llei, aprovada al Con·
grés, és la transposició de les diferents sentències 
europees que obliguen el govern espanyol a reduir 
la taxa d’interinatge a un màxim del 8% abans de 
la fi de l’any 2024.
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La llei aprovada al Parlament espanyol obre la 
porta a una de les reclamacions que USTEC·STEs 
(IAC) hem defensat durant molt de temps pràcti·
cament en solitari: el concurs de mèrits. Hem de·
fensat aquest concurs a les meses, amb grups par·
lamentaris i al carrer perquè permet estabilitzar els 
i les docents interins així com el personal laboral 
interí sense haver de superar un sistema d’oposició 
injust, en molts casos arbitrari i que no reflecteix fi·
delment l’experiència, els coneixements i les bones 
pràctiques de moltes de les persones aspirants. 

Així i tot, aquesta via excepcional aconseguida no 
és el concurs de mèrits que vam defensar: restrin·
git pels i les docents interines i personal laboral en 
frau de llei i amb una baremació on l’experiència 
comptés com a mínim un 70%. El concurs de mè·
rits ha acabat sent de lliure concurrència, els ser·
veis prestats tan sols compten un màxim de 7 punts 
sobre 15 i hi ha un topall de 10 anys d’experiència. 
Aquesta fórmula, sumada als incomptables inci·
dents enregistrats durant el procés de sol·licituds, 
no dona les garanties necessàries. A més, s’esta·
bleixen, amb posterioritat al concurs de mèrits, un 
concurs d’oposició “tou” (sense parts eliminatòries) 
i unes oposicions clàssiques. 

Quan la llei va arribar al sector públic català 
per definir el nombre de places a cada col·lectiu, 
USTEC·STEs (IAC) vam defensar la necessitat que 
fossin almenys 15.000 les places al concurs de mè-
rits, en detriment de les places als concursos d’opo·
sició. Vam entendre que maximitzar el nombre de 

places pel concurs de mèrits era un factor deter·
minant, i de fet vam aconseguir que l’oferta inici-
al inferior a 10.000 places incrementés a 12.859. 
Malgrat tot, aquestes places són insuficients; i les 
14.246 previstes per a la convocatòria del concurs·
oposició no eliminatori tampoc no es garanteix que 
siguin cobertes completament per interins en abús 
de temporalitat. 

Davant una situació que planteja la possibilitat 
que a 1 de setembre del 2023, després d’un procés 
extraordinari amb més de 27.000 places estabilit-
zades, un nombre important del col·lectiu en frau 
de llei no sigui funcionari de carrera, cal activar 
de manera urgent un pacte d’estabilitat per donar 
garanties de continuïtat de feina als interins amb 
més de tres anys de serveis prestats. Aquest pacte, 
tal com va funcionar l’any 2007, l’hem reclamat en 
solitari durant els darrers anys. Ara, la llei aprova·
da al Congrés permet als governs autonòmics de·
senvolupar·lo. El pacte d’estabilitat està recollit en 
l’acord sindical de setembre pel retorn de l’hora lec·
tiva i la reversió de les retallades, i el continuarem 
exigint en les meses de negociació. 

El pacte d’estabilitat per al professorat de-
fensat per USTEC·STEs inclou: 

• Garantia de feina per als docents interins 
amb tres o més anys de serveis prestats a 1 de 
setembre del 2023. Negociable als dos anys de 
serveis prestats. 

• Lloc de treball fins a l’estabilització en un 
nou procés selectiu, que hauria de ser un nou 
concurs de mèrits a partir del 31 de desembre 
del 2024. Aquest procés també haurà de donar 
cobertura a les aprox. 3.500 places que s’incor·
poraran l’1 de gener del 2023 fruit de l’acord 
per la reducció d’una hora lectiva.

• Cap acomiadament de persona interina 
amb més de tres anys de serveis prestats. 

• Fase prèvia a les adjudicacions d’estiu pels in·
terins que s’acullin al pacte d’estabilitat. Col·lectiu 
prioritari davant les propostes de continuïtat. 

• Atenció especial per a les persones interi·
nes més grans de 55 anys, per tal que puguin 
arribar a la data de la jubilació prestant serveis 
com a personal interí docent. 
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Pla d’estabilització del 
personal laboral del 
Departament d’Educació

De la mateixa manera, USTEC en solitari conti·
nuem demanant la negociació d’un pacte d’estabi·
litat per al personal laboral en les diferents meses i 
comitès intercentres. Actualment, les mesures esta·
blertes a la llei 20/21 per reduir la taxa de tempora·
litat de totes i tots els treballadors interins de la fun·
ció pública són insuficients. Aquest pla d’estabilitat 
ha de garantir: 

• Un lloc de treball fins a la jubilació per a les 
persones treballadores en frau de llei que no ob·
tinguin plaça.

• Que cap interí amb més de tres anys de serveis 
prestats pugui ser acomiadat. 

• Que fins que no es compleixin les mesures legals 
establertes per la llei 20/21, tothom que participi en 
els processos selectius establerts conservi la relació 
amb el seu lloc de treball.

• Una atenció especial per a les persones interines 
més grans de 55 anys.

Més enllà de la necessària estabi-
lització, USTEC·STEs (IAC) defenem 
mesures que reverteixin la preca-
rietat que pateixen les persones 
interines:

• La fi de la selecció a dit. Cal suprimir el sistema 
que permet a les direccions triar el personal. 

• El cobrament íntegre dels períodes no lectius 
(juliol, Nadal, Setmana Santa…) independentment 
del que faci la persona titular.

• El gaudi de tots els permisos, llicències, reduc-
cions i compactacions amb les mateixes condici·
ons que el funcionariat de carrera. 

• Una nova via d’accés i d’estabilitat.  Proposem un 
canvi en el sistema d’accés a la funció pública docent 
que valori els serveis prestats com a criteri prioritari. 

• L’eliminació dels perfils i formació suficient i 
gratuïta. USTEC·STEs sempre hem estat contraris 
al fet que la formació sigui a càrrec del treballador/a.

• L’adjudicació dels llocs de treball en funció, no·
més, del temps de serveis prestats. 

• Nomenaments telemàtics diaris, transparents 
i que permetin escollir el lloc de treball.

• L’obertura de l’aplicació per poder realitzar les mo-
dificacions de dades a la borsa al final de cada mes.

• La gratuïtat dels màsters de secundària i places 
per a tothom qui el vulgui cursar.

• L’equiparació en tots els casos des del primer 
dia (“mateixa feina, mateixa remuneració”) i 
l’equiparació quant a les condicions de jubilació 
a les classes passives. 
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10. Amb fermesa per la jornada continuada i la 
racionalització del calendari

Una passa endavant per la 
jornada continuada

Des d’USTEC·STEs (IAC) defensem la im-

plementació a totes les etapes educatives de 
la jornada continuada, especialment a infantil 
i primària. És necessari frenar l’expansió de la 
jornada partida a secundària iniciada als ins·
tituts escola que el Departament vol generalit·
zar al conjunt de centres així com la recupera·
ció de la sisena hora. 

Alhora, cal garantir que l’alumnat i les famílies 
disposin de serveis d’atenció, de menjadors es-
colars i d’activitats extraescolars gratuïtes, orga·
nitzats per entitats públiques i amb personal amb 
condicions laborals dignes. 

En el cas de secundària, és una evidència científica 
que la jornada compactada ha estat una organitza·
ció racional, que ha millorat el rendiment acadèmic 
de l’alumnat, ha actuat positivament en la reducció 
de l’absentisme i ha servit com a una incompara·
ble eina de prevenció de conflictes, assetjament i 
violència, normalment concentrats en les sessions 
de tarda, així com ha millorat la capacitat de co-
ordinació dels equips docents i les possibilitats de 
formació del professorat. 

En qualsevol cas, considerem que els problemes 
derivats d’acabar massa tard les classes es poden so·
lucionar amb sessions de 50-55 minuts com passa 
al País Valencià i que el temps d’esbarjo tingui con·
sideració lectiva, com succeeix a primària, i com ha 
demanat reiteradament el Consell Escolar de Ca·
talunya. Entenem que en els instituts escola han 
d’optar per la jornada compactada. Constatem 
que l’interès per retornar a un horari partit (que no 
fa ningú arreu de l’Estat espanyol) és un acte de po-
pulisme pedagògic i una oportunitat d’oferir nego·
cis a certa clientela empresarial afí al Departament.

La improvisació del 
calendari, un desgavell

Durant el mes de febrer d’enguany i dins de l’estil 
d’improvisació i cop d’efecte mediàtic que caracte·
ritza el Departament d’Educació, el conseller Cam·
bray i el president Aragonès van anunciar a bombo 
i platerets l’avançament del curs escolar. En un 
exercici clàssic de populisme, van pretendre enga·
nyar l’opinió pública, fent veure que el problema de 
l’educació catalana és que el curs comença massa 
tard, quan el problema real és que la Generalitat 
no inverteix prou en educació i malbarata sovint 
els diners públics pel benefici d’entitats privades 
que s’introdueixen en la prestació del servei.



USTEC·STEs 
Eina Sindical d’Informació 518343434

Després del temps de pandèmia, en què el depar·
tament ja va abandonar el professorat a la seva sort, 
el més inoportú que podia fer ara el conseller Cam·
bray era anunciar canvis d’esquena a la comunitat 
educativa, sumats a unes retallades que dificulten de 
fa anys la tasca docent, la sobrecàrrega burocràtica i 
uns canvis curriculars precipitats i innecessaris. 

Afortunadament, el personal docent de Cata·
lunya va respondre a l’autoritarisme del conseller 
amb unes mobilitzacions carregades de determi-
nació, en ocasió de les diferents jornades de vaga 
convocades unitàriament per tots els sindicats.

Com a USTEC ens reafirmem en el que ja vam 
dir: l’avançament del curs al setembre és una ma-
niobra de màrqueting del conseller Cambray i 
del govern Aragonès. Ara ho podem corroborar a 
partir d’un estudi intern del sindicat: 

• Un 73% d’escoles i instituts valoren molt negati·
vament l’avançament del curs escolar, justificant·ho 
amb la manca de temps per organitzar les classes 
i el fet que només un 25% tenien tot el personal 
assignat el dia 1 de setembre. 

• Contràriament al que ha fet Catalunya, els terri·
toris veïns han començat aquest curs escolar 22·23 
amb posterioritat al dia 5 de setembre. 

• L’avançament del calendari ha topat amb una 
realitat climàtica cada vegada més consolidada al 
nostre país: les altíssimes temperatures a les aules, 
amb un final de curs, un estiu i un començament al 
setembre amb rècords de calor. 

Pel que fa a les tardes no lectives del setembre, 
associades a activitats dutes a terme per monitors/
es en l’àmbit escolar, la quantitat d’alumnes que 
n’ha fet ús ha estat força diversa segons els centres 
i els territoris, amb diferències notables entre ells. 
Algunes escoles no tenien monitoratge pel dia 5 
de setembre, a causa de l’alta demanda. Unes altres 
van començar amb alumnat a les tardes, però la xi·
fra va anar minvant a mesura que les famílies van 
poder·se acollir a una conciliació real o que van 
comprovar com el caràcter de les activitats era més 
d’esbarjo que no pas pedagògic. 

La manca de personal de monitoratge públic ha 
comportat manca de personal titulat disposat a 
acceptar les condicions dels contractes, precaris i 
difícils de compaginar amb altres feines. Per això 
el Departament va haver d’anar rebaixant els re-
quisits de contractació fins al punt d’exigir no·
més la majoria d’edat i el certificat negatiu d’ante·
cedents penals. 

D’altra banda, aquest canvi ha comportat tam·
bé el traspàs de responsabilitats a les direcci-
ons en la contractació i organització de les acti·
vitats, amb la consegüent sobrecàrrega de treball 
i estrès associat. 
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L’únic aspecte positiu que apareix com a 
resultat de l’avançament del calendari és la 
jornada continuada i la demanda generalit·
zada d’estendre·la durant tot el curs, tal com 
fan la pràctica totalitat de territoris de l’Estat 
a tots els nivells educatius. 

Aquí sí que el Departament d’Educació i el con·
seller Cambray tenen una oportunitat d’escoltar el 
personal dels centres i la comunitat educativa i do·
nar·los resposta. 

Les tardes del setembre no han estat majorità·
riament temps de lleure dirigit ni amb objectius 
pedagògics com va anunciar la conselleria. El de·
partament ha invertit recursos econòmics (que han 
revertit en empreses privades) com a mesura de 
màrqueting davant les famílies, al·legant qüestions 
relacionades amb la conciliació de la vida familiar 
i laboral. La voluntat política de millorar la conci·
liació de la vida familiar i laboral dels ciutadans la 
veurem el dia que el govern dissenyi mesures per·
què les famílies puguin invertir temps de qualitat 
en els infants i s’incentivi que es modifiquin els 
seus horaris laborals. 

És vergonyós que s’hagin invertit recur·
sos econòmics en aquesta mesura quan ar·
rosseguem unes mancances descomunals a 
l’educació pública. 

Què reclamem des 
d’USTEC·STEs (IAC)? 

• La retirada de l’avançament del calenda-
ri i la consideració del mes de juliol com un 
mes de permís retribuït per a la formació. 

• El blindatge del juliol. L’augment de dies 
d’assistència obligada al centre durant el mes 
de juliol és una nova retallada de condicions 
laborals, en afegir més pressió laboral a col·
lectiu docent, i restar hores que haurien de ser 
per a formació. A més, aquesta mesura es pot 
considerar com a una humiliació feta a pro-
pòsit pel Departament en contra dels seus 
treballadors, perquè, en la major part de ca·
sos, la presència al centre no tenia cap sentit 
ni objecte, més enllà del control. 

• Que el Departament d’Educació conside·
ri la possibilitat de la jornada continuada a 
infantil i primària, únic punt valorat positiva·
ment per la comunitat educativa, i desterri la 
idea d’eliminar·la a secundària. 

• La racionalització del calendari escolar, 
que ha d’implicar necessàriament setmanes 
de descans com succeeix en la majoria de pa·
ïsos europeus, tant per a primària com per a 
secundària obligatòria i postobligatòria.
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11. Amb fermesa pel català

La defensa del model 
d’immersió lingüística

Des dels inicis, fa més de 44 anys, el nostre sin·
dicat, USTEC·STEs, ens hem caracteritzat per 
la defensa de l’escola catalana i en català. Hem 
estat defensors de la immersió lingüística, estu·
diada i valorada per experts d’arreu d’Europa, 
perquè garanteix la cohesió social del nostre 
alumnat i la no segregació per motiu de llen-
gua. Si parlem de resultats amb relació a l’apre·
nentatge de les llengües, la catalana, la castellana 
i una tercera llengua estrangera, en la majoria 
dels casos han estat bons.

Des de la comissió lingüística del sindicat apos·
tem perquè la llengua catalana continuï essent la 
llengua vehicular de tot l’ensenyament. Ara bé, la 
realitat d’escoles i instituts ha canviat molt des dels 
inicis de l’aplicació dels programes d’immersió 
lingüística. Les noves onades migratòries han in·
crementat la diversitat lingüística a les aules i les 
noves tecnologies han transformat els usos lingü·
ístics entre l’alumnat. A Catalunya s’hi parlen, pel 
cap baix, unes 300 llengües. Més que mai, doncs, 
cal que el català esdevingui pal de paller per conti·
nuar garantint la cohesió imprescindible que hi ha 
d’haver als centres; cohesió que acaba repercutint 
fora de l’àmbit escolar.

Per altra banda, els darrers temps hem de fer 
front als atacs de la judicatura espanyola. En aquest 
sentit, davant la sentència del TSJC que pretén im·
posar el 25% de castellà a les aules i la reacció tè·
bia del Govern català, USTEC·STEs sempre som 
al capdavant de la resposta de la comunitat edu-
cativa: convocant la manifestació multitudinària 
del 18 de desembre del 2021 sota el paraigües de 
Som Escola, així com la vaga del 23 de març i la 
manifestació del 2 d’abril del 2022 en el marc de la 
Plataforma Pública i en Català.

En aquest sentit, rebutgem el nou marc legis-
latiu que s’ha impulsat des del govern, perquè 
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amaga la intenció d’acatar la sentència del 25%, 
situant la pilota a la teulada de direccions i docents 
i permetent que es “flexibilitzi” la política lingüís·
tica. Un procés que va començar a l’època Bargalló 
(2018) amb el Model Lingüístic del Sistema Edu·
catiu de  Catalunya. Amb el principi d’autonomia 
com a pretext, es pretén enterrar definitivament el 
model d’immersió lingüística. Un contrasentit si 
tenim en compte que totes les dades apunten que 
és el català la llengua en retrocés en els seus usos i 
domini. És per això que exigim valentia per deso·
beir la sentència, donar cobertura als centres i fer·
se responsable directe dels projectes lingüístics que 
garanteixin mantenir la immersió.

Respecte a l’exigència del C2 al professorat, afir·
mem que la conselleria vol fer veure que adopta 
mesures valentes i decisives per salvar la llengua, 
però en realitat amaga el cap sota l’ala. Pensar que 
el problema de l’ús del català a les aules va lligat al 
nivell de llengua del professorat és una fal·làcia. No 
ens oposem al fet que els docents puguin formar·se 
per obtenir el C2, la formació és un reclam his-

tòric d’USTEC, però fa anys que el Departament 
se’n desentén i els docents n’hem d’assumir el cost 
mentre la inspecció, durant els darrers anys, no ha 
tingut directrius del Departament per saber si la 
immersió s’aplica correctament. 

Cal facilitar al professorat estratègies i materials per 
fomentar l’ús espontani de la llengua catalana a tots 
els entorns escolars, tant en l’àmbit més acadèmic de 
les aules, com en l’àmbit més informal dels patis.

Com a grup organitzat dins del sindicat, treba-
llem també en àmbits específics:

• Impulsant la campanya “No t’excusis” amb di·
verses organitzacions del país, com la Plataforma 
per la Llengua i el SEPC, per renovar i enfortir el 
compromís amb el català dels sectors i agents més 
vinculats amb la joventut. 

• Recorrent a la via judicial. Hem presentat al TSJC 
una petició perquè s’anul·li la sentència que pretén 
imposar un mínim del 25% de castellà a l’escola i la 
interlocutòria que donava l’ordre d’executar·la.
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• Mantenint contactes permanents amb els terri-
toris de parla catalana, sobretot amb els sindicats 
germans STEPV i STEI. Hem assistit a jornades, 
tant al País Valencià com a les Illes Balears o a la 
Catalunya Nord, per intercanviar impressions i 
debatre la realitat de cada territori. Enllaçats per 
la Llengua exemplifica aquesta voluntat de col·
laboració i agermanament amb els PPCC.

• Participant en trobades sindicals amb territoris 
de l’Estat espanyol amb llengua pròpia, que s’orga·
nitzen regularment, a fi d’analitzar i compartir els 
problemes que se’ns plantegen al sistema educatiu 
pel fet de tenir més d’una llengua oficial.

• Publicant materials diversos: revistes, díptics, 
Fulls i manifestos relacionats amb la temàtica de 
l’ensenyament del català i amb la situació en la qual 
es troba la llengua.

• Mantenint contactes i sent presents a moltes de 
les entitats que treballen per la llengua: Som Es·
cola, Plataforma per la Llengua, FOLC, Òmnium 
Cultural, Pública i en Català…

• Donant suport als centres i docents que, a pe·
tició de molt poques famílies, s’han vist obligats a 
modificar el seu projecte educatiu arran la deci·

sió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) que obliga a impartir un 25% de les assigna·
tures en castellà.

Hem arribat fins aquí, mantenint un compromís 
total amb la defensa de la llengua. Com ja hem 
dit més amunt, la globalització ha fet que l’alumnat 
que ara atenem a les aules sigui molt divers, també 
lingüísticament parlant.
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Quines propostes concretes 
fem per enfortir el català a 
l’escola?

• Que el català sigui llengua d’aprenentatge a 
tots els nivells: És indispensable una immersió lin·
güística que permeti que tot l’alumnat conegui i es 
pugui expressar en llengua catalana. Aquesta tasca 
s’ha de començar a les escoles bressol i s’ha de man·
tenir fins a la universitat. Per això, cal comptar amb 
tota la comunitat educativa i dotar de recursos els 
centres (aules d’acollida, referents lingüístics, nor·
matives, assessors LIC…).

• Que no s’imposi el model trilingüe a les nostres 
aules: El model trilingüe tan desitjat per alguns sec·
tors de la societat (i també pel Departament) enco-
breix la voluntat de subordinar la llengua catalana. 
En un model trilingüe en què el català té el paper de 
llengua minoritzada, no s’assegura la seva pervivència.

• Invertir en formació i reciclatge: Exigim que 
el Departament destini recursos a la formació i al 
reciclatge dels docents per tal que, en un moment 
històric tan canviant, puguin assumir el repte de 
mantenir la normalització lingüística als centres.

• Mantenir la llengua en tots els espais edu-
catius: L’ús del català als centres educatius no es 
pot limitar als àmbits més estrictament acadè·
mics i formals. Cal que el català ocupi tots els 
espais del centre en què transita l’alumnat i el 
professorat.

• Que les ràtios siguin més baixes a tots els ni-
vells: Les condicions òptimes per aprendre una 
llengua i potenciar·ne l’ús impliquen tenir unes 
classes amb ràtios menors.

• Elaborar un projecte lingüístic comú a tots els 
centres: El projecte lingüístic l’ha de determinar 
el Departament i cal trobar els mecanismes ade-
quats per garantir que es treballi segons les direc-
trius d’aquest projecte.

• Incentivar els estudis lligats al coneixement del 
català: És preocupant la davallada d’alumnat matri·
culat als estudis de filologia catalana i calen docents 
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de català. Per això l’administració hauria de pro-
moure aquests estudis per garantir l’entrada de pro-
fessionals formats en la matèria a l’ensenyament.

• Que tot el professorat pugui formar-se per 
obtenir el nivell superior del català: És necessà·
ria una formació superior de català gratuïta i de 
qualitat per a tota la comunitat educativa. D’altra 
banda, el Departament no hauria de perdre de 
vista que pot tenir tots els docents amb un C2 de 
català, però amb un ús insignificant de la llen-
gua als centres.

• Potenciar les relacions lingüístiques i cultu-
rals entre docents i estudiants de tots els Països 
Catalans, amb intercanvis per afavorir l’intercanvi 
cultural i lingüístic. Això, per força, comportarà 
un enfortiment de la llengua catalana i un empo-
derament entre els seus parlants.

• Que no es canviï mai de llengua. Cal fer val·
dre i refermar la idea que la llengua catalana és 
el mitjà i la garantia per aconseguir l’èxit educatiu 
i desenvolupar les capacitats personals, socials i 
professionals de tot l’alumnat, així com cal opo·
sar·se als atacs que pateix des dels àmbits jurídic 
i polític. Cal que no abandonem la nostra lluita 
per la llengua, des de l’àmbit que, com a educa·
dors i educadores que som, hi podem incidir. El 
català és l’autèntic pal de paller d’aquesta societat 
i segurament és per això mateix que rep amenaces 
contínuament. Trencar el consens lingüístic, afe·
blir la llengua, voler·la minoritzada també vol dir 
trencar, afeblir i minoritzat el país.
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12. Amb fermesa per la formació professional

Durant dècades, la formació professional (FP) re·
glada va buscar la preparació de professionals, tèc·
nics, comandaments intermedis i futurs nous em·
presaris, tots ells polivalents en els seus respectius 
camps professionals. Una FP professionalitzadora 
i al mateix temps academicista. Una eina extraor·
dinària que va contribuir a crear un país i una soci·
etat moderna i de progrés.

Però la manca d’inversió, una estigmatització ar·
rossegada i una nova concepció del món amb una 
creixent deriva cap a un neoliberalisme cada cop 
més ferotge estan transformant l’FP abocant·la cap 
a una formació exclusivament ocupacional i ser·
vil a l’empresa privada.

La nova Llei orgànica d’ordenació i integració de la 
Formació Professional, hereva de la Llei d’FP de Cata·
lunya del 2015, suposa la màxima expressió de la libe-
ralització de la formació professional amb la incor·
poració de ple de l’empresa en l’estructura de l’FP, en 

la seva organització i gestió, usurpant competències 
inherents al sector públic com la docència, el disseny 
curricular i l’avaluació en els cicles formatius. 

Des del primer moment, USTEC·STEs hem re·
fusat els intents de privatització i externalitza-
ció de l’FP. Malauradament, aquesta lluita l’estem 
fent sols i molt sovint en contra de les accions i 
fets d’altres entitats sindicals que conscientment o 
inconscient combreguen amb els sectors liberals 
externalitzadors arribant fins i tot a pactar i signar 
acords amb ells.

En aquesta línia, l’Agència Pública de Formació 
i Qualificació Professionals, és a dir, l’òrgan de po·
der sobre tot el que té a veure amb l’FP, ja està mar·
cant el camí definitiu de l’FP reglada al nostre país, 
ja que els seus membres influeixen sobre el futur 
de l’FP. Pel que es desprèn de la Llei d’FP catalana, 
la tendència serà afavorir els interessos puntuals 
de la patronal, d’algunes forces sindicals i d’altres 
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ben segur aliens a la finalitat de l’FP reglada i als 
interessos de l’alumnat i dels titulats de formació 
professional. Una Agència que exclou de facto la 
part social sindical pública docent, és a dir, la part 
crítica i altament preparada.

En aquesta tessitura, els fons Next Generation, 
amb més de 9.000 milions d’euros per a l’educació 
espanyola, en comptes de destinar·se a millorar tot 
el sistema d’FP, s’està desviant, en gran part, a atrau·
re el sector privat el qual ja participa en l’acredita·
ció de competències professionals o en la creació 
i promoció de l’FP no presencial o qualsevol altra 
situació que li suposi beneficis. Certificats i títols a 
canvi de diners. 

Quines són les línies de 
treball i les propostes 
d’USTEC·STEs (IAC) per 
dignificar l’FP?

• La derogació de la Llei de la formació i qua-
lificació professionals de Catalunya i la Llei or-
gànica d’ordenació i integració de l’FP. Són lleis 
externalitzadores i segregadores. Lluitem perquè la 
comunitat educativa tingui presència en l’Agència 
Pública de Formació i Qualificació Professionals i 
en els seus òrgans de coordinació i gestió.

• Combatre el model d’FP dual imposat en la 
Llei orgànica d’ordenació i integració de l’FP. La 
Llei estatal fa obligatòria la dual, incentiva la seva 
externalització i facilita la intrusió de l’empresa a 
l’estructura de l’FP.

• L’equiparació salarial i professional del pro·
fessorat del cos de professorat tècnic d’FP. Hem 
aconseguit que el Parlament de Catalunya aprovés 
l’equiparació salarial de tot el professorat d’FP, ara li 
toca al Departament fer el següent pas. Així mateix, 
hem obtingut la integració de part del professorat 
del cos PTFP al cos de secundària i continuarem 
lluitant perquè tot el professorat hi pugui accedir. 
Apostem per cos únic de professors d’FP en el 
marc del subgrup A1.

• El reconeixement, dins l’horari lectiu, de la de·
dicació del professorat al servei d’acreditació de 
competències i de reconeixement acadèmic dels 
aprenentatges.

• Més hores de coordinació i gestió de projec-
tes i programes. Són necessàries més hores lectives 
per altres coordinacions d’FP i càrrecs de coordi·
nació i gestió de projectes i programes, hores que 
s’han d’assignar segons el nombre de grups reals i 
no pas a partir d’un topall. El calendari acadèmic i 
l’horari del professorat han d’estar referits a 33 set·
manes i no pas a 35.

• La dotació, als centres públics, d’un servei d’ori-
entació amb els recursos humans i tècnics sufici-
ents. Perquè l’alumnat de l’ESO i batxillerat disposi 
de la informació necessària per decidir l’opció edu·
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cativa a triar i perquè el centre tingui els recursos 
suficients per a aquesta tasca. El servei ha de ser 
públic i gratuït i fora del lliure mercat, fora de les 
empreses, patronals o sindicats.

• La garantia d’una oferta generalitzada de pro-
grames de segones oportunitats per a l’alumnat 
amb NESE.

• La confecció d’un mapa català de la formació 
professional. Un mapa que consolidi una xarxa 
d’FP a l’abast de tothom, de qualitat, duradora en 
el temps, que sigui un referent per al jovent i que 
compleixi amb el principi d’equitat.

• La implementació de mesures d’acció positiva 
en l’FP per corregir la segregació per raó de gène-
re en algunes famílies professionals i propiciar una 
igualtat d’oportunitats real. Mesures com ara una 
orientació escolar i professional amb perspectiva 
de gènere en els centres educatius i en l’FP. 

• El manteniment de l’FP als instituts públics de 
secundària. Exigim els cicles formatius de grau su·
perior fora de l’àmbit universitari i de l’empresa. No 
a la privatització de l’FP ni a l’externalització de 
l’oferta. Proposem la transformació i integració dels 
centres de formació professional en Universitats de 
Ciències Aplicades, adscrits al Departament d’Edu·
cació, amb identitat i gestió pròpia. 

• La retirada de les taxes i preus públics. Exigim 
la gratuïtat dels estudis de formació professional i 
una política transparent i eficaç de beques. Dema·
nem un pressupost garant que contempli les parti·
des econòmiques que es necessitin d’acord amb les 
característiques específiques de cada cicle formatiu.

• El català com a llengua vehicular en tots els 
ensenyaments. El català ha de ser la llengua d’ús en 
l’educació i la formació professional, és una bona 
oportunitat per cultivar i divulgar la nostra llengua 
arreu, així com per afavorir la integració.
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13. Amb fermesa pel personal laboral

El personal laboral som imprescindibles i 
cada vegada som més dins la comunitat educa·
tiva i, malgrat la precarietat de les condicions 
laborals en què treballem, hem demostrat la 
nostra vàlua i fortalesa. 

També hem fet molta pedagogia per aconse·
guir que el nostre col·lectiu s’integri en la di·
nàmica de cada centre educatiu i sigui valorat i 
respectat, tot i que és una tasca que sembla que 
no s’acaba mai, amb la complicitat del nostre 
propi Departament.

Continuarem lluitant sense defallir fins a obtenir 
un augment de plantilla de personal laboral per 
tal que cada centre disposi dels professionals adients 
i en quantitat suficient per atendre tot l’alumnat.

En les pròximes eleccions sindicals del perso-
nal laboral del Departament d’Educació, sortiran 
els/les nostres representants als diferents comitès 
provincials d’empresa, als comitès intercentres, als 
comitès de salut, a la Comissió d’Interpretació, Vi·
gilància i Estudi (CIVE), a la Mesa General de la 
Funció Pública de la Generalitat de Catalunya i a 
altres organismes del Departament d’Educació.

Aquest és un moment transcendent perquè el 
vot determinarà quin model de personal laboral 
volem, és a dir, per quin model educatiu apostem: 
públic, català, democràtic, participatiu, laic, coedu·
cador, inclusiu, compensador de les desigualtats i 
que persegueix la millora de les condicions laborals 
del conjunt del personal que hi intervé.
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Quines són les nostres 
lluites?

• La substitució efectiva de tots els professio-
nals. No podem tolerar el greuge que suposa que 
el personal laboral no sigui substituït, fet que ge·
nera autocensura i renúncies als drets laborals i 
fins i tot problemes d’entesa amb les direccions. 
Exigim que les substitucions siguin des del pri·
mer dia en tots els casos.

• La transformació de les substitucions de reduc-
ció de jornada d’1/3 en ½ jornades per tal de ga·
rantir una atenció més acurada als infants i la par·
ticipació dels i les professionals a tots els espais.

• La convocatòria periòdica d’oferta pública i 
en quantitat suficient per garantir que cada centre 
disposi de personal laboral adient per una veritable 
escola pública, laica, inclusiva i de qualitat, on es 
respectin les ràtios i els infants gaudeixin del dret a 
participar de totes les activitats del centre en igual·
tat de condicions. No volem vacants de programa, 
volem vacants estructurals fins a arribar a les con·
vocatòries de concurs d’oposició.

• Un pla d’estabilitat per a tothom en abús de 
temporalitat. No permetrem que cap treballadora 
o treballador perdi el seu lloc de treball, després 
de tants anys, per un concurs de mèrits que no ha 
estabilitzat les persones sinó les places.

• El dret a ser mare i treballar. Com a USTEC 
hem aconseguit aquest dret. Ara, pots rebre un no·
menament tot i gaudir del permís de cures i ser 
substituïda fins que aquest i d’altres permisos que 
puguis necessitar expirin.

• La reivindicació del paper del personal labo-
ral docent. El personal laboral docent, com ara els 
cossos A i B de música, dansa, cicles formatius i 
docents d’escoles concertades que han esdevingut 
públiques o de les EOI, ha de tenir unes retribuci·
ons idèntiques a les del personal funcionari interí i 
una bona formació específica equiparable a la resta 
dels companys i companyes docents.

• Una escola laica, per això defensem que la re·
ligió s’ha d’impartir fora de les nostres aules. Tot i 
que a alguns centres s’estan oferint altres religions, 

Ja sabeu que el nostre sindicat és horitzontal i as·
sembleari i que la nostra força es basa tant en aque-
lles persones que ens doneu suport a les urnes (un 
suport que ens permet tenir més força a l’hora de 
negociar amb el Departament i, alhora, no cedir i 
acceptar acords que ens perjudiquen), com en totes 
les persones que, amb la seva afiliació, ens ajudeu a 
continuar rebutjant subvencions econòmiques es-
tatals, la qual cosa ens dona una llibertat total d’ac·
tuació per evitar cedir en qüestions importants.

La nostra trajectòria demostra que no som un 
sindicat que calli ni claudiqui. Ans al contrari, ens 
mirem molt bé els acords i no estem disposats a sig·
nar·ne qualsevol sense estudiar·lo amb deteniment, 
perquè ens mirem els problemes i conflictes com el 
que som: treballadores i treballadors que entenem 
que unes bones condicions laborals representen 
una millora per al sistema i estem disposats a llui·
tar per fer la nostra feina en les millors condicions.
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es fa de manera minoritària. Aquestes hores lectives 
s’haurien d’invertir, si és el cas, en treballar altres 
temes com l’educació en valors.

• L’educació pública i gratuïta, des del 0-3 fins 
a la universitat. USTEC·STEs apostem per una 
educació pública i gratuïta per a tota la vida, des de 
la llar d’infants fins a la universitat. En concret, en 
l’etapa educativa de 0 a 3 anys, treballem pel seu re·
coneixement i per unes ràtios iguals a les europees.

• Dotacions suficients per a totes les nostres 
llars d’infants, tant pel que fa al personal educatiu 
com quant al personal PAS d’administració, neteja, 
cuina i manteniment.

• Les figures d’AEE, EEE, TIS i FIS i consolidar 
la figura de l’administratiu/va en aquests centres, 
per tal que l’alumnat rebi l’atenció que en tot mo·
ment necessiti.

• Amb la implementació del 1r cicle d’educació 
infantil a l’escola rural, el Departament, de mane·
ra arbitrària, va substituir la figura d’educador/a 
de llar d’infants per la de TEEI, augmentant les 
funcions d’aquesta categoria i creant un greuge 
comparatiu dins de la mateixa categoria en fun·
ció del lloc de treball, sense donar més informació 
a l’aspirant i penalitzant·la si no accepta aquesta 
mena de nomenament. Defensem i exigim que a 

les llars de les escoles rurals la figura adient és la 
d’educador/a, no pas la de TEEI. Volem ser enca·
ra més ambiciosos i exigim al Departament un 
augment significatiu quant a nombre de llars 
d’infants a Catalunya. Les 42 que existeixen ac·
tualment són insuficients per donar resposta a les 
demandes de les famílies.

• Contra la privatització, evitem i revertim les 
externalitzacions de professionals i serveis. Vam 
tombar la Llei Aragonès i no defallirem fins a aca·
bar amb l’externalització dels serveis. Continuem 
lluitant per la figura de l’AEE i la reconversió de les 
vetlladores en AEE. Els nostres infants més vulne·
rables tenen dret a gaudir dels suports necessaris i 
d’un acompanyament durant cada hora que roma·
nen al centre, així com dret a participar en totes les 
activitats i espais.

• Un desplegament real i efectiu del Decret d’in-
clusiva, amb tots els recursos, tant materials com 
professionals, perquè l’escola pública sigui veri·
tablement inclusiva, garantint que els infants més 
vulnerables comptin amb tots els professionals i 
suports en tots els espais. Això inclou un augment 
significatiu de plantilles de categories tals com 
AEE, EEE, TEEI, TIS i FIS en nombre suficient per 
garantir, com a mínim, una figura d’aquestes cate·
gories a cada centre.



USTEC·STEs 
Eina Sindical d’Informació 51850 50

14. Propostes per col·lectius i programa electoral
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PROGRAMA ELECTORAL
Si bé aquesta Eina és un resum del nostre pro·

grama electoral, amb els codis QR següents podràs 
consultar tots els nostres díptics amb les nostres 
propostes pels diferents col·lectius de l’educació i, 
també, tot el nostre programa electoral sencer. 

Així mateix, com sempre, tota la informació la 
trobaràs en la nostra web: www.sindicat.net.

Molts gràcies per confiar en nosaltres. 

Infantil i primària Secundària

Formació 
professional Interins

Salut laboral Ensenyaments espor-
tius de règim especial

Ensenyaments d’arts 
plàstiques i disseny Serveis educatius

Dona Català

Educació de 
persones adultes

Centres d’educació 
especial 

Aules hospitalàries i aten-
ció educativa domiciliària Escoles rurals

Inclusiva Laborals

PROPOSTES PER 
COL·LECTIUS

https://www.sindicat.net/
eleccions2023/programa-
electoral

https://www.sindicat.net/
eleccions2023/diptics
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BUTLLETA D’AFILIACIÓ A USTEC.STEs

AFIL IA’T
LA NOSTRA
FORÇA
ÉS LA TEVA
PARTICIPACIÓ

DADES PERSONALS

Nom i cognoms                                                                                                   

NIF a a a a a a a a   a 
Data  de naixement a a      a a      a a                                 

Adreça                                              

Codi postal        Localitat                                                                    

Adreça electrònica                                                                     

Tel. fix a a a a a a a a a      Mòbil a a a a a a a a a 
DADES PROFESSIONALS

Centre de treball                                                                       

Localitat                                                                                     

Especialitat                                                                               

Situació laboral: definitivaa  interí/na i substitucionsa      
provisional/expectativa de destinacióa   pràctiquesa   atura 
Col.lectiu:  inf/primàriaa secundàriaa  PTFPa  adultsa  
serveis

 

educatiusa privada a p. laborala universitata

DADES BANCÀRIES

Titular de la llibreta o compte corrent (nom i cognoms)                     

                                                                                                    

Sr./Sra. director/a: faci efectius, fins a nou avís, amb càrrec al meu compte, 
els rebuts que li siguin presentats pel sindicat USTEC.STEs a  nom meu.

CODI IBAN a a a a
CC a a a a      a a a a      a a     a a a a a a a a a a
Localitat, data                                                                                                

En formular la meva sol.licitud d’afiliació, d’acord amb el Reglament General de 
Protecció de Dades de la Unió Europea (Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril 
de 2016), autoritzo el Sindicat USTEC•STEs (IAC) a utilitzar les meves dades de 
contacte per enviar-me informació del sindicat i sobre condicions de treball. També 
autoritzo USTEC•STEs (IAC) per fer ús de les meves dades bancàries per a les 
gestions derivades del cobrament de les quotes sindicals.
No obstant això, podràs exercir en qualsevol moment els teus drets d’accés, de 
rectificació, de cancel.lació, d’oposició, a la portabilitat, a l’oblit o de limitació del 
tractament, mitjançant el correu electrònic protecciodades@sindicat.net, indicant 
clarament a la teva sol.licitud quin o quins drets vols exercir.
Accepto la Política de privadesa d’USTEC•STEs consultable a https://sindicat.net

Signatura del titular

Barcelona  93 302 76 06
Girona  972 20 20 34  
Lleida  973 26 30 32 
Tarragona  977 23 52 63 
Tortosa  977 51 10 46
Manresa  938 78 88 11

www.facebook.com/groups/ustecstes/

@ barcelona@sindicat.net  
girona@sindicat.net
lleida@sindicat.net

tarragona@sindicat.net  
tortosa@sindicat.net

@USTEC·STEs

https://www.sindicat.net/

