
El compliment de la LEC, 
que determina una 
inversió del 6%.
Més finançament per a la 
inclusió (EAPs, infermeria 
escolar, centres de 
màxima complexitat, 
aules d’acollida…).
Més inversió en educació 
que equival a més qualitat 
i més recursos per als 
centres educatius.
Inversió per fer efectiva

      l’equitat educativa.

Perquè l’educació pateix un 
infrafinançament crònic, 
actualment és el 3,6 % del PIB! 
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 Volem:



Perquè cal disminuir les 
ràtios a tots els nivells! 
Per aconseguir: 
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Més atenció personalitzada per l’alumnat
El desplegament del decret d’educació 
inclusiva.
Millors condicions pel personal docent 
per treballar a l’aula.
Millorar la convivència a l’aula.
Cap tancament de grups a la Pública.



No s’ha arribat a cap 
consens amb la 
comunitat educativa.
Falta el pla 
estratègic per a la 
seva aplicació.
No és un currículum 
inclusiu, ni feminista.
Retalla les hores de 
les especialitats.

Perquè volem la retirada 
del nou currículum!
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Perquè:
Hi ha una manca absoluta de diàleg per part 
del Departament.

Permet una bossa d’hores de gestió autònoma 
dels centres, sense cap acompanyament a les 
direccions.



Perquè volem una
FP pública i de qualitat!

Una oferta pública d’FP suficient, adequada i 
equilibrada, amb orientació, prospecció i 
planificació territorial.
El desplegament dels centres d’FP integrats.
Una FP no presencial amb planificació i
recursos (IOC…).
El pas del professorat tècnic d'FP al grup A1 i 
l'equiparació salarial de tot el professorat d'FP.
Reducció horària per realitzar tutories i 
coordinacions dels projectes i xarxes d’FP.
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Perquè cal:



La immersió ha permès l’aprenentatge del 
català a l’escola, garantint en qüestions de 
llengua la igualtat d’oportunitats i la cohesió 
social.
El Departament ha d’assumir la defensa de la 
immersió lingüística amb planificació i 
recursos.
El Departament ha de garantir la cobertura 
legal de tot el personal dels centres i dels 
projectes lingüístics de centre.

Perquè:
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Perquè defensem la 
immersió lingüística!



El restabliment de l’horari lectiu anterior a les 
retallades:18 hores a secundària i 23 a primària 
pel curs 2022/23.
El retorn al caràcter lectiu de les dues hores de 
reducció pel personal major de 55 anys. 
La recuperació de la reducció de jornada per 
malaltia greu i la bonificació per reducció de 
jornada del primer any per cura de fill del 100%.
La recuperació dels terços de jornada a mitges 
jornada.
La recuperació del poder adquisitiu perdut (un 
16% per la no actualització dels salaris amb l’IPC).
El retorn al reconeixement del primer estadi de 
9è al 6è any (perdem uns 4.000 euros cada 3 anys 
pel no assoliment del següent sexenni).

Perquè estem fartes d’esperar 
la reversió de les retallades!
Volem:
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Perquè volem la retirada del 
nou calendari escolar imposat! 
Perquè:

El departament no
l’ha debatut amb la 
comunitat educativa, 
ni l’ha negociat amb el 
personal dels centres.
Afecta greument al 
dret a la formació del 
personal docent i als 
temps i tipus de 
treball de les 
direccions i els equips 
docents al juliol i al 
setembre.
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Al setembre hi ha la majoria del personal als 
centres i és, per tant, el millor moment per 
organitzar el curs.



Perquè exigim la retirada 
del Decret de plantilles!
Perquè:

No compleix els principis d'igualtat,
capacitat, mèrit, transparència i publicitat.
Genera arbitrarietat i discriminacions
greus a embarassades, persones amb
malalties cròniques i personal de més
edat. 
La LOMLOE no empara aquests tipus de
normatives.
Desvirtua absolutament el funcionament
de la borsa docent.
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Perquè exigim l'estabilització 
del personal interí!
Volem:

La reducció de la
temporalitat fins al 8%
com a mínim.
La convocatòria del
concurs de mèrits i les
oposicions l’any 2022, tal
com s’hi va comprometre
el Departament en mesa
sectorial.
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Un concurs-oposició realment
estabilitzador, simplificat, transparent i amb
garanties.
Un pacte d’estabilitat per a persones de més
de 53 anys o més de 15 anys de serveis.



Docent, lluitant, 
també estàs educant

Juntes ho 
aconseguirem!
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Respecte!
Negociació real ja!
Prou imposicions!

Perquè ja n’hi ha prou 
de menysteniment!
Exigim al Departament 
d’educació:

#CambrayDimissió
#NegociacióRealJa!
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