
 

 

 

Benvolgudes famílies, 

Us escrivim aquest correu per informar-vos de primera mà dels atacs que està rebent l’educació i explicar-vos les causes reals 

que han motivat les pròximes mobilitzacions i vagues convocades en els centres educatius. 

Després de més de deu anys de retallades en educació i de dos anys duríssims de pandèmia, els darrers mesos la conselleria 

d’educació ha informat en roda de premsa de múltiples canvis en l’educació que no han estat consultats, negociats, ni 

consensuats amb cap agent de la comunitat educativa, ni amb les famílies, ni amb el personal dels centres educatius. 

Malgrat totes les accions reivindicatives que hem dut a terme, els treballadors i treballadores dels centres educatius portem molt 

de temps sense pràcticament millores en les nostres condicions laborals i ni tan sols hem recuperat les condicions laborals 

retallades fa més de deu anys. Estem cansats d’aquest maltractament per part de la conselleria que no té en compte ni les nostres 

reivindicacions, ni la nostra opinió en uns canvis imposats que afecten l’educació i les nostres condicions de treball.  

Davant d’aquest autoritarisme i menysteniment constant, ens veiem amb la necessitat d’utilitzar un mitjà de pressió més fort 

com és una vaga per aconseguir millores en l’educació. Les nostres reclamacions són, entre d’altres, les següents: 

• Inversió de com a mínim el 6% del PIB en educació tal com indica la Llei d’Educació de Catalunya.  

• Baixada de les ràtios a tots els nivells. Augment de la plantilla per a l’atenció personalitzada de l’alumnat (docents, 

personal de suport, de migdia…) 

• Reversió de les condicions laborals retallades, com el retorn a l’horari lectiu anterior. 

• Oferta pública de places d'FP suficient i proporcionada i equiparació de tot el professorat d'FP. 

• Més recursos per l’educació inclusiva (a l’aula, sortides, menjador…), infermera escolar, aula d’acollida, etc. 

• Retirada del nou currículum que no assegura suficientment la inclusió ni la igualtat de condicions a l’ESO i comporta 

la desaparició de moltes hores d’especialitat tant a primària i ESO com a batxillerat. Aquest nou currículum deixa 

moltes hores de gestió autònoma als centres sense orientacions ni recursos. Aquest canvi s’ha produït a correcuita, 

sense temps de debat ni de treball compartit entre professionals.  

• Calendari escolar consensuat amb la comunitat educativa. 

• Estabilització real del personal interí i pacte d’estabilitat. 

• Recuperació del poder adquisitiu del personal dels centres educatius. 

• Defensa de la immersió lingüística i dels projectes lingüístics de centre i planificació, recursos i eines per a la seva 

defensa per part del Departament d’educació. 

Els canvis que s’hagin de fer a l’educació han de suposar una millora real i per això han de comptar amb la veu de qui participa 

directament en el seu dia a dia: alumnat, famílies, treballadors i treballadores, equips directius… La saviesa col·lectiva de la 

comunitat educativa no pot ser substituïda per la voluntat només de la conselleria d’educació. Per tot això, demanem la dimissió 

del conseller González-Cambray i començar una negociació real ja. 

El personal dels centres educatius lluitem alhora per la qualitat de l’educació i pels nostres drets laborals, perquè són dos 

elements indestriables. Us demanem, per tant, que doneu suport a les nostres mobilitzacions i a la vaga que començarà el 15 de 

març i afectarà al personal dels centres públics i concertats (docent, de suport educatiu, de menjador i altres col·lectius).  

Podeu trobar més informació a https://educaccio.cat/vaga-marc-2022 

PROU IMPOSICIONS! MOBILITZEM-NOS! ANEM A LA #VAGAEDUCACIÓ!  

 

Una abraçada! 

Teresa Esperabé 

Secretària General de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya  


