CGT crida a participar activament a les accions
i vagues del calendari de mobilitzacions
Des de fa mesos CGT ha vingut defensant la
idea davant del professorat i dels altres sindicats
que en aquests moments era necessari un
calendari de mobilitzacions on la vaga, com a
nucli central dins de tot una conjunt d’accions
complementàries (concentracions, manifestació
amb AMPAS, etc.), havia de ser més contundent
i sostinguda si volem guanyar el pols al
Departament d’Educació.
En aquesta idea hem coincidit amb una gran part
del professorat que veia com vagues aïllades
(amb molts mesos de diferència entre elles) no
modificaven
l’actitud
d’indiferència
i
menyspreu del Conseller i el Departament
d’educació envers l’escola pública. La proposta
de dos dies de vaga consecutius (28 i 29 d’abril)
es va plantejar i un cop escoltat el professorat
CGT va considerar en assemblea que no recollia
el suport suficient, i en conseqüència es va
desconvocar.
Com seguir a partir d’ara?
El criteri ha de ser, de quina manera el moviment de mestres queda en una posició més ferma
per continuar la lluita contra la política educativa del tripartit que cada dia ens presenta una
novetat a quina més nefasta: reducció de plantilles i recursos econòmics, supressió
batxillerats, matriculació amb ràtios per sobre legalitat, decrets de direccions i autonomia de
centres.. .
Opinem que el calendari de mobilitzacions proposat pels altres 4 sindicats d’una
plataforma reivindicativa que era comuna i amb la qual estem d’acord., segurament és
insuficient per tirar enrere totes les agressions del Departament d’Educació, però és la única
convocatòria que resta aquest curs i un fracàs donaria ales Maragall. Per aquest motiu i per
què ens cal unificar els esforços de bona part del professorat que vol continuar la lluita i
treballar per implicar les famílies (manifestació de la comunitat educativa) en un moment
de transcendència política (eleccions).
CGT Ensenyament dona suport actiu al calendari de mobilitzacions i a la plataforma,
Crida al professorat a organitzar-nos, a impulsar les reunions de zona i xerrades de
debat per centres, a fer tot el possible per parlar amb les AMPA’s i famílies en general
de les agressions que estem patim i a participar de les mobilitzacions.

PLATAFORMA REIVINDICATIVA
PER L’INCREMENT GENERALITZAT DE PLANTILLES. NO A MÉS RETALLADES.
DISMINUCIÓ DELS ALUMNES PER AULA.
PER LA COBERTURA DE TOTES LES BAIXES AMB SUBSTITUCIONS DES DEL PRIMER
DIA. NO A LES HORES EXTRES.
NO AL TANCAMENT DE GRUPS ( batxillerats, cicles formatius, CAEPs...)
PER LA GESTIÓ DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA, REFORCEM EL PODER DE
DECISIÓ DELS CLAUSTRES. NO A AQUESTS PROJECTES DE DECRET D’AUTONOMIA
I DE DIRECCIONS DE CENTRES. NO A LA DESREGULARITZACIÓ DE LES
CONDICIONS LABORALS DEL PROFESSORAT.
NO A AQUEST CALENDARI ESCOLAR.
PEL TREBALL ESTABLE I DE QUALITAT. CONTRACTACIONS DE MITJA JORNADA I
SENCERA.
NO A AQUESTS NOMENAMENTS TELEMÀTICS, QUE NO GARANTEIXEN NI LA
TRANSPARÈNCIA NI EL CONTROL.
CALENDARI DE MOBILITZACIONS
29 d’abril – 22 de maig: REFERÈNDUM ALS CENTRES AMB LA
PARTICIPACIÓ DEL PROFESSORAT, PARES, MARES I ALUMNES DE
SECUNDÀRIA AMB EL LEMA:

- NO A LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
- PER UNA GESTIÓ DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA DELS CENTRES.
6 de maig: TANCADES EN CENTRES I TANCADES SINDICALS
11 de maig a les 18 hores: CONCENTRACIÓ A PLAÇA SANT JAUME PER REBUTJAR
LA POLÍTICA DE RETALLS DE PLANTILLA I TANCAMENTS DE GRUPS
18 de maig: VAGA I MANIFESTACIÓ DE TOT L’ENSENYAMENT PÚBLIC
29 de maig: MANIFESTACIÓ SOCIAL DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA A
BARCELONA
7 de setembre: RECOLLIDA EN ELS CENTRES DE L’ALUMNAT A LA SEVA HORA
PERÒ NO COMENÇAR LES ACTIVITATS LECTIVES FINS A LES 11 HORES.
28 de setembre: VAGA I MANIFESTACIÓ DE TOT L’ENSENYAMENT PÚBLIC

