Volem la jornada intensiva pel
professorat i que la formació
permanent es pugui fer en
l’horari lectiu i de permanència en
el centre.

6.

9.

La jornada intensiva del professorat es
desenvolupa en determinats territoris de l’Estat
(amb l’acord dels mateixos sindicats que a
Catalunya han pactat la 6a hora) i cap estadística
dóna resultats pitjors.

Amb a la signatura de CCOO, UGT i USTEC (IAC)
a Catalunya, una part dels increments salarials van a
parar a un fons de pensions que és obligatori, que trenca amb el criteri social de mantenir i dignificar el sistema públic de pensions i que té als sindicats signants
com a gestors. Proposem que el percentatge del salari
destinat al fons de pensions ens sigui reposat com a
salari directe.
Jubilació voluntària a partir dels 55 anys amb
25 o més anys treballats!. Jubilació als 60 anys i
canvi en els havers reguladors de manera que amb 30
anys treballats es pugui arribar a la pensió màxima.

7.

Critiquem la creixent
jerarquització de la gestió
educativa.

Els equips directius necessiten més
hores per gestionar però amb rotativitat,
dotacions econòmiques i humanes, ser elegits
per la seva comunitat educativa ... i no fer
d’apagafocs del Departament

8.

Defensem
un
acord
d’estabilitat (dinàmic i
automàtic) per al professorat
interí i substitut, amb un any
d’experiència, i un accés a la Funció
Pública diferenciat i per concurs de
mèrits.
També, l’organització dels interins/es per
municipis, comarques o districtes per cobrir
substitucions curtes de totes les especialitats, amb
contractes anyals.

Rebutgem els Plans de pensions
obligatoris, proposem la seva
restitució en el salari i la jubilació
voluntària als 55 anys

10.

Fem un sindicalisme independent
de governs i departaments,
compromès amb el professorat i
no claudicant, de classe, confederal i
assembleari.

Els nostres delegats
i delegades continuaran en els centres,
mitja jornada, per
mantenir relació la directa
amb
el
professorat i la feina
docent.
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1.

Fes sentir la teva veu davant

la manca reiterada de consulta (Pacte Nacional per l’Educació, 6a hora, pla
secundària i pla de pensions)
CGT ens comprometen a informar, a realitzar
consultes, a no signar cap acord en contra de
voluntat majoritària del professorat i a potenciar
els delegats i delegades de centre i les reunions
de zona i assemblees generals.

2.

En defensa de l’educació pública ens oposem frontalment al
Pacte Nacional per l’Educació i
denunciem l’ampliació dels concerts
educatius a la privada.
El PNE suposarà la creació d’un servei públic
educatiu (futura Llei catalana de l’Educació) que
englobarà l’ensenyament públic i el privat concertat
tot mantenint les diferències de titularitat, de gestió
de centres, de condicions del professorat i
fomentant una major subsidiaritat dels centres
públics respecte dels privats.
CCOO, UGT i USO signaren el pacte. USTEC
no, però van contribuir al desencís no mobilitzant.
CGT ens vàrem oposar amb arguments en el
procés de consulta i elaboració del PNE i vam
mobilitzar posteriorment.
Plantegem la separació efectiva de la pública i la privada, l’augment de l’oferta pública, la
reducció continuada dels concerts a la privada fins
a la seva extinció (ni un € a la privada),...Volem un
ensenyament públic laic, coeducatiu, integrador, compensador, gratuït i de qualitat.

3.

Hem mobilitzat contra la 6a hora
per la millora real de l’ensenyament
infantil i primari

Ens oposem a la 6a hora perquè no és una
prioritat, té poca o nul·la repercussió pedagògica, justifica
i legalitza el cobrament a la privada concertada i trenca el
model de funcionament pedagògic.
Vàrem promoure la informació i el debat sobre la 6a
hora, que altres sindicats amagaven. Vam potenciar
concentracions al Vallès Occidental (ja sense CCOO) i
a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona (amb
convocatòria de vaga parcial només de la CGT) Després
abandonaren la mobilització activa UGT (que signà) i
USTEC (que desmobilitzà). La CGT va organitzar 2
assemblees provincials i amb els mestres
noalasisena convocà la vaga del 7 i la concentració
del 28 de juny a la Plaça Sant Jaume (també amb
col·lectius de pares).
El PNE no ha dedicat cap atenció a l’etapa infantil i
s’ha centrat en la implantació de la 6a hora.
CGT reivindiquem el 6% del PIB català per a
dotacions i que l’increment de plantilles (6a hora)
es dediqui a la reducció de ratios, a l’augment
d’hores de tutoria, de personal d’EAPs i altres
professionals externs,... tant a primària com a infantil.

4.

Proposem la millora dels
ensenyaments secundaris i de les
persones adultes

El PNE ha dedicat poca atenció i escassos
recursos a la secundària. Caient de ple en l’electoralisme
(les principals partides i actuacions són pels propers

cursos) s’ha pactat amb CCOO, UGT i USTEC
un Pla de millora que no només és molt
insuficient, sinó perillós pel que suposa de
jerarquització i privatització.
La CGT reivindica un augment seriós de
les dotacions (6% del PIB català) i de les
plantilles (3000 nous/ves professors/es) per
reduir ratios en totes les matèries, incrementar
les hores de tutoria i d’orientació, les
plantilles externes i dels EAPs, el material
informàtic, coeducatiu, tecnològic i de tallers;
i, un impuls decidit a la FPA, integrant la xarxa
pública (Educació, Justícia, Muni-cipals) i
ampliant plantilles, recursos i oferta.

5.

Reclamem increments salarials lineals superiors en
1,5 a l’IPC català de l’any
anterior, que ens permetin recuperar el po-

der adquisitiu en 5 anys, i un únic complement
docent que redueixi l’actual ventall salarial.
Front aquells sindicats que amb els seus pactes faciliten l’homologació retributiva del
professorat de la concertada, però s’obliden i
continuen permeten la discriminació i les
diferències en la pública, la CGT defensa el
cobrament d’un complement específic equiparable als triennis per antiguitat pel
professorat interí i substitut i l’equiparació
salarial dels cossos docents públics; i, com a
primer pas, dels mestres d’ESO i professors/
es de taller d’FP. A igual treball, igual

salari!

