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5 DIES de VAGA a EDUCACIÓ
15,16, 17, 29 i 30 de març del 2022

VACANCES

" La vaga és perquè no volen el nou
calendari escolar, perquè els hi
treu dies de vacances".

Qui ho diu això?!
a través de
Conseller d'Educació
J.G. Cambray

QUINS SÓN DONCS ELS MOTIUS
REALS DE LA VAGA?
La reversió de les retallades i la dedicació
mínima del 6% del PIB a Educació.
Des del curs 2012/13 les retallades a l'educació pública han
estat constants i han suposat que les condicions en les que
estudien els vostres fills i filles siguin cada cop més precàries
(menys docents, menys hores d'atenció directa, supressió de
recursos, ràtios més altes, Decret de plantilles...)

La retirada del nou Currículum
Decidit i anunciat sense la consulta ni el consens de la
Comunitat Educativa. Fa desaparèixer la Filosofia de
l'ESO, redueix al 50% la Tecnologia, aposta per la Religió
i deixa a criteri de cada centre dedicar més o menys
hores a la Geografia, a la Història, la Biologia,etc.
.

La demanda d'assumpció de responsabilitat
per part del Departament en la defensa del
model d'immersió lingüística.

Que el Departament defensi el model d’immersió lingüística del català a les
escoles. Assumeixi les seves responsabilitats, prengui mesures reals i
valentes davant la imposició del 25% de classes en castellà. Que no jugui
més amb les direccions dels centres i docents, deixant-nos desamparats
davant la Justicia.

La retirada del nou calendari escolar.

L'inici escolar amb alumnes una setmana abans i amb la jornada
intensiva al setembre, dificulta la gestió i organització dels qui
formem part de la comunitat educativa (prinicipalment famílies i
docents). I implica l'entrada d'empreses privades que ofertaran
càterings, extraescolars,etc. Novament diner públic que anirà a
mans d'empreses privades.

L'estabilització del personal interí i pacte d'estabilitat
de les plantilles.

Són molts i moltes els interins que any rere any treballen en
condicions de precarietat i inestabilitat laboral. Cal poder
estabilitzar les plantilles, perquè totes les docents treballem amb
unes condicions laborals igualitàries i les escoles i instituts puguin
donar continuïtat i estabilitat als projectes educatius de centre.

