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El govern CiU està espoliant l’ensenyament i el professorat públics

Cal mobilitzar-nos aquest curs i el proper,
amb contundèndia i continuïtat
El 31 de maig, la consellera Rigau va donar una altra volta de clau a les retallades, no contenta amb l’aplicació
a l’alça del decret Wert. Aquest nou robatori a l’ensenyament públic es fa novament sobre les esquenes (els
llocs de treball, els nomenaments, els sous, la càrrega de treball…) del professorat.

En què consisteixen?
1. Reducció de plantilles:
* Escoles amb SEP: 1 línia (9grups) -1 mestre/a; 2 línies (18grups) -1.5 mestres; 3 línies (27grups) -2 mestres.
* Instituts: 10 grups (8ESO+2Batx) -1.5 professors/es; 16grups(12ESO+4Batx) -2.5professsors/es; i 20 grups
(16ESO+4Batx) -3 professors/es…
Aquestes xifres, que augmenten les previsions anteriors del Departament en mig docent per centre, corresponen a
centres que mantinguin les mateixes línies. L’augment de l’horari lectiu i del nombre d’alumnes per classe suposarà
desplaçaments de propietaris i provisionals i la conversió d’interins en substituts i l’expulsió de milers d’aquests.
El conjunt dels centres públics de Catalunya perdran més de 3.000 docents.
A més, s’està produint un autèntic espoli amb l’augment de ràtios i molts centres inicien el camí de la seva
desaparició amb l’eliminació de línies.

2. Supressió del cobrament del mes de juliol pels substituts:
Se suspendrà l’acord referent al nomenament corresponent al mes de juliol per al personal substitut que hagi prestat
nou o més mesos de serveis durant el curs. La mesura afectarà segons el mateix Departament a 1.721 docents i s’allargarà
com a mínim fins al curs 2014-2015.

3. Retallada de la jornada laboral i del salari del personal substitut docent
Se reduirà la jornada i el salari (encara que van dir que aquesta mesura no afectaria al personal docent) dels
professors/es substituts/es de tots els nivells educatius. Les substitucions cobriran només la part horària d’activitats
lectives amb alumnes (activitats docents amb grups classe, activitats de suport i d’atenció a la diversitat), sense inclourehi les reduccions lectives dels càrrecs directius i de coordinació, ni les vigilàncies de l’esbarjo d’educació infantil i
primària, ni les activitats de tutoria individual de secundària.
La jornada laboral del substitut docent es completarà amb la part corresponent d’activitats complementàries
setmanals, en proporció a les activitats lectives que tingui
assignades. En el cas de primària se’ls reduirà com a
mínim 6 hores (2,5 de pati, 2,5 de preparació de classes
i una altra) i en el cas de secundària 5,5 hores (3 de
guàrdies i 2,5 de preparació de classes)
A nivell salarial, amb una substitució de jornada
sencera se cobrarà entre el 84% i el 50% (mestres) o
entre el 85% i el 51% (professors/es); amb una mitja
jornada entre el 47% i el 24% (mestres) o entre el
43% i el 21% (professors/es); i, amb 1/3 de jornada
entre el 31% i el 12% (mestres) o entre el 28% i el
12% (professors/es)

Aquestes mesures suposen una profunda i absurda discriminació del personal substitut, que a la seva quasi extinció
(recordem els entrebancs que posarà el Departament el curs vinent per nomenar-los) hauran d’afegir una part de la seva
jornada laboral no retribuïda i un salaris de misèria.
Segons els càlculs del Departament afectarà a 8.272 substituts/es (4.874 del cos de mestres i 3.398 de la resta de
cossos) que equivaldran a 4.596 dotacions en còmput anual.
4. Reducció en un 15% de les substitucions docents per cobrir les llicències sindicals per acumulació d’hores
de crèdit sindicals.
Per aprofundir més en el mateix tema, el Departament no cobrirà amb substituts/es el 15% de l’horari de dedicació
sindical al qual tenim dret els sindicats representatius. Aquesta proporció pretenen que s’agrupin en crèdits de 40 hores
mensuals que hauran d’assumir entre tots els i les docents del centre.

Mobilitzem-nos ara i a principi del curs vinent
L’agressió a l’ensenyament públic i a les condicions laborals del professorat portada a terme pel govern de CiU
no té comparació amb cap altra època recent. La nostra resposta ha de ser proporcionada i igual de contundent i
continuada.
CGT Ensenyament crida al professorat a mobilitzar-se amb contundència a finals d’aquest curs i a principis de
l’altre.

CGT Ensenyament ha convocat vaga pels dies 20 i 21 de juny i us
convidem a l’assemblea oberta del dijous 14, a les 18 h, a Via Laietana
18, 9a planta de Barcelona.
També, us animem a fer assemblees al vostre centre per valorar la continuïtat de les mobilitzacions amb vaga el
primer dia de classes amb alumnes i un pla de lluita progressiu i contundent.
No es pot acabar aquest curs i no es pot començar el proper amb normalitat quan milers dels nostres
companys i companyes perdran la feina o seran discriminats i precaritzats!

