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ATUREM L’ENFONSAMENT DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC
CONTINUEN LES RETALLADES DE LA Sra. RIGAU
ARA TOCA A SUBSTITUTS I PLANTILLES
MESA SECTORIAL 30 DE MAIG 2012
En la mesa de negociació amb el Departament del 30 de maig, ens van presentar una nova proposta de
plantilles per al curs 2012-13 per a centres de primària i secundària, que empitjora la proposta del dia 9
de maig (Butlletí nº 471), documents que teniu penjats a la Web FETE-UGT i web publica.cat.
A Catalunya ens apliquen les mesures del Ministre Wert i del President Mas, que a cada reunió
presenten noves retallades, de forma unilateral i sense marge de negociació.
Les noves mesures son decebedores i ens porten a un marc de desànim de cara al proper curs, provocant
augment de fracàs escolar i disminució de la qualitat de l’ensenyamentn fent pagar la crisis a tota la
comunitat educativa.
Les propostes de la Sra. Rigau en el seu programa electoral són antagòniques a aquestes retallades: ni
redueixen el fracàs escolar ni milloren la qualitat educativa.

QUINES SÓN LES NOVES RETALLADES ?
SUBSTITUTS
1.- Tots els substituts deixaran de cobrar aquest mes de juliol, hagin prestat 5, 6, 9 o més mesos de
servei durant el curs, afectant a més de 1721 docents.
2.- A partir de l’1 de setembre de 2012, el professorat substitut de tots els nivells cobraran com a
màxim el 85% del salari. Les substitucions cobriran només la part horària d’activitats lectives amb
alumnes, sense incloure les reduccions lectives dels càrrecs, vigilàncies de l’esbarjo a educació infantil
i primària, guàrdies, activitats de tutoria individual a l’ESO, ...
La jornada laboral del substitut és complementarà amb la part corresponent d’activitats
complementàries setmanals en proporció a les activitats lectives assignades al substitut.
* Aquesta mesura afecta a 4.874 substituts del cos de mestres i 3.398 substitus de la resta de cossos
docents.
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PLANTILLES
1.- Nova reducció de plantilles en 0,5 mestre menys a primària sobre la proposta del dia 9 de maig:
- centres amb 9 unitats perden 0,5 dotació de mestre  0,5 1 mestre menys
- centres amb 18 unitats perden 1 mestre  0,5  1,5 mestre menys
- centres amb 27 unitats perden 1,5 mestres  0,5  2 mestres menys

. Asignació de 25 hores horari lectiu
2.- Als centres de secundària es reduirà una hora de les 2,7 hores de suport
directe a l’ESO, la reducció de plantilla és de ½ professor per cada 10 grups.
Si afegim l’increment d’una hora lectiva a tot el professorat, suposarà:

d’atenció

- Instituts fins a 25 professors perden 1,5 dotació
- Instituts entre 26 i 40 professors perden 2 dotacions
- Instituts entre 41 i 60 professors perden 3 dotacions
- Instituts de més de 60 professors perden 4 dotacions

. Assignació de 28 hores a l’horari fix setmanal al centre
. Assignació de 20 hores lectives i 1,7 hores atenció directa a l’EºSO
. Desdoblament en el segon de Batxillerat en Castellà i Català, dues hores més
de docents
. Les USEE passen de 2 dotacions a 1,5.
. No queda clar com s’aplicarà l’increment de ràtios.

 FETE- UGT denúncia aquestes noves retallades que sumen a les presentades en meses anteriors
com les referents a les substitucions que implica que durant 15 dies no hi haurà cap dotació de
docent i s’hauran d’atendre als alumnes amb els recursos del centre. Això provoca entre d’altres,
la pèrdua d’atenció a la diversitat, inclusió, grups flexibles,… mesures implementades de lluita
contra el fracàs escolar i que garanteixen una qualitat en el nostre sistema educatiu.
 La pèrdua de llocs de treball, retall en drets i salaris, tancament de grups, increment de ràtios,
augment de la jornada lectiva a tot el professorat, grups sense substituts,… i amb la previsió d’un
creixement de 15.000 alumnes més en el curs 2012-13, ens presenta un curs amb pocs recursos
per garantir l’atenció i el nivell que hem tingut fins ara a l’escola pública.

FETE-UGT rebutja totalment aquesta proposta de plantilles que
provoca la pèrdua de més de 3000 llocs de treball, precaritza el
treball docent i minora encara més la qualitat del nostre sistema
educatiu.
FETE-UGT demana la seva retirada total.
FETE-UGT davant d’aquestes agressions fa una crida a continuar
amb les mobilitzacions de tota la Comunitat Educativa.

ATUREM LES RETALLADES
DEFENSEM ELS LLOCS DE TREBALL
DEFENSEM L’ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT
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