L’EDUCACIÓ ÉS UN DRET,
NO UN PRIVILEGI.
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El Govern de la Generalitat ha decidit que el proper curs
escolar donarà una volta de clau mes en l’atac sense precedents que està patint
l’educació pública al nostre país. Les retallades previstes pel curs 2012-13 són:
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escolar donarà una volta de clau mes en l’atac sense precedents que està patint
l’educació pública al nostre país. Les retallades previstes pel curs 2012-13 són:

- Acomiadament de 3.000 professors interins/es, en lloc de contractar els
1.500 que caldrien pels 15.000 alumnes nous que hi haurà al setembre del
2012, augmentant fins el 20% en el nombre d’alumnes per aula
- Manca de substitucions en les baixes per malaltia inferiors a dues setmanes,
i reducció dels sou d’aquest col·lectiu entre un 15 i un 85%
- Retallades acumulades al centres públics d’un 42%. del pressupost,
mentre les subvencions a les escoles privades s’incrementa un 4%.
- Increment del 10 % de la jornada laboral lectiva del professorat amb
retallades salarials superiors al 20%.
- Reducció d’ajuts, beques menjador i altres subvencions
- Tancament de centres públics, paralització total de noves construccions
i manteniment de mes de 1.000 aules en barracots.
- Augment de les taxes universitàries i dels estudis de Formació
Professional, supressions de batxillerat nocturn i d’escoles d’adults,
privatització de les escoles bressol i pujada de les quotes mensuals...
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Per aturar aquestes mesures amb les que el Departament està destruint el
nostre model públic d’educació, els treballadors i les treballadores de les
escoles públiques de Catalunya agrupats en la Coordinadora Interzones,
hem decidit dur a terme un calendari de vagues a partir del 12 de setembre.
No començarem el curs el primer dia de classe de cap dels nivells
educatius -sigui el 12, el 13 o el 19-, tornarem a la vaga el 26 i 27 de
setembre i seguirem amb dos dies de vaga setmanals, fins que el
Departament garanteixi que no hi ha acomiadaments, que les
substitucions es cobreixen des del primer dia amb el 100% de sou, i
accepti obrir un període de negociacions que permeti retornar als centres
públics la qualitat, els recursos i els docents necessaris per afrontar amb
garanties d’èxit l’educació de les futures generacions.
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