En suport a les vagues
i mobilitzacions per l’educació pública

D

urant el mes de gener i febrer els principals sindicats educatius a Catalunya han cridat a la
mobilització de la comunitat educativa de primària i secundària per mostrar un cop més el
rebuig a les polítiques educatives i d’inversió portades a terme pel govern de la Generalitat, i per
pressionar en l’aprovació d’uns pressupostos que apostin clarament per l’educació pública catalana.
Des d’EUiA denunciem que l’escola pública pateix un infrafinançament que ataca directament el dret
a una educació de qualitat i que ha malmès greument l’ensenyament públic en els darrers anys.
El Govern de la Generalitat ha confeccionat uns pressupostos per aquest any en els quals la inversió
per alumne en educació pública segueix molt lluny de que marca la llei i en tot cas, és inferior a la
del 2010, no reverteix les retallades fetes en els darrers anys, ni tampoc s’adeqüen les plantilles dels
centres malgrat el gran increment d’alumnes.
Des d’EUiA donem recolzament a les diferents mobilitzacions, concentracions i jornades de vaga
que s’aniran convocant durant els mesos de gener i febrer i fer una crida a la lluita conjunta als
sindicats i a la comunitat educativa, mestres, alumnes i pares per aconseguir uns objectius que són
de totes i tots.
Davant de l’immobilisme del Departament d’Ensenyament, aquestes són les principals reivindicacions:

· El retorn a l’horari lectiu: 18h a secundària i 23h a primària.
· Substitucions de tot el personal des del primer dia i des de l’1 de setembre.
· Reducció de 2 hores lectives als majors de 55 i cobrament del juliol del personal substitut.
· Retirada de l’extensió del pla pilot dels nomenaments i de la definició de perfils de llocs de
treball específics.

· Cap tancament d’aules a l’ensenyament públic i reducció de ràtios.
· Oferta pública suficient que garanteixi l’estabilitat del personal interí per reduir
l’actual inacceptable taxa d’interinitat.

L’educació pública és de tots i de totes.
Defensem-la entre tots i totes!
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