
QUÈ HA PASSAT DES DE 
FA MÉS DE 10 ANYS?

QUIN RECONEIXEMENT 
FA EL  DEPARTAMENT DE 

LA INGENT DEDICACIÓ 
DEL PERSONAL ?

QUÈ FEM?

Augment horari lectiu.
Pèrdua de la reducció d'hores lectives pel
personal major de 55 anys.
Obtenció del primer estadi als 9 anys (abans
als 6 anys).
Pèrdua de poder adquisitiu
Pèrdua del fons d'acció social…

Retallades des del 2010: 

QUÈ HA PASSAT 
DURANT LA PANDÈMIA?

Més possibilitat d'arbitrarietat en l'elecció de
docents.
Menys possibilitats d'opinar en els claustres,
per la por a no tenir la continuïtat
Discriminació en la continuïtat
d'embarassades i persones amb malalties
cròniques.
Consells escolars sense poder de decisió real…

Pèrdua de democràcia pel decret de plantilles
amb:

Teletreball sense condicions adients.
Classes online sense recursos.

Sense els mitjans adients.
Amb ràtios sense distància.
Sense mascaretes FFP2 suficients
Sense ventilació adient i passant fred a
l'hivern…

Confinament:

Obertura dels centres:

Modifica les nostres condicions laborals, sense
informar, ni negociar en els espais corresponents.
No ens retorna cap de les condicions laborals
retallades.
No ens proporciona cap de les mesures de prevenció
que demanem (FFP2 suficients, ventilació…), ni tan sols
protegeix al personal vulnerable de manera adient.
Canvia els protocols covid sense cap consulta
Treu recursos d'alguns  centres de màxima complexitat
sense tenir en compte la situació de pandèmia.
No planifica, ni fa prospecció en la Formació
Professional i com a conseqüència deixa 14.000 joves
sense plaça.
Estableix el C2 de català com a nou requisit d'accés a la
borsa i d’aquí a 2 anys per a tothom sense negociar res 
Canvia el currículum i el nombre d’hores de cada
matèria d’un dia per l’altre.
Canvia el calendari i les instruccions d’inici de curs
sense negociar res.
Ens assabentem de tots els canvis pels mitjans de
comunicació.
Menteix i diu que som immobilistes i que, si fos per
nosaltres, les escoles estarien tancades.

Diem: ja n'hi ha prou!
Demanem la dimissió del conseller!

PROU IMPOSICIONS!
 MILLOREM L’EDUCACIÓ!

ANEM A LA VAGA!
15,16, 17, 29 i 30 de març. 

bit.ly/VagaEduMarç2022


