USTEC·STEs

Gener del 2009 / Núm. 106

El Departament pretén fer pagar la crisi al professorat

Hores extres en
els centres educatius
Educació incrementa en 4M d'euros la inversió inicial
per a despeses corrents dels centres educatius la qual
cosa suposarà que de mitjana cada centre educatiu disposarà de 2000 euros més. Recursos específics per a centres
que presten una especial atenció a la complexitat amb un
pressupost global de 6M d'euros. El Departament habilita 18M d'euros per reformes d'ampliació i millora per
atendre necessitats d'escolarització. 1M d'euros serà per
oferir beques d'excel·lència perquè alumnes amb bones
qualificacions acadèmiques a l'ESO puguin continuar
estudiant postobligatoris. El programa afegeix recursos
significatius per a mesures d'escolarització equitativa
adreçats a l'escola concertada, 7M d'euros. Nova línia
dotada amb 5M d'euros perquè els centres puguin decidir les seves dotacions i equipaments informàtics. A partir de setembre, Educació oferirà als funcionaris amb
plaça definitiva la possibilitat d'ampliar la seva jornada
lectiva fins a 4 hores setmanals que seran retribuïdes"
La majoria d'aquestes mesures ja estaven pressupostades. No obstant, us n'anirem informant i fent-ne la valoració a mesura que el Departament les concreti, ja que no tot
pot ser allò que sembla.
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La novetat més important és la proposta d'augment
"voluntari", previ vistiplau de la direcció del centre, d'hores lectives per al professorat amb plaça definitiva al centre a canvi d'un complement retributiu que el
Departament encara no ha quantificat.

l Departament d'Educació ha presentat una sèrie de
mesures educatives sota el nom de
"Programa més recursos per a més
autonomia", entre les quals destaca la
proposta d'augmentar voluntàriament la
jornada laboral del professorat definitiu,
en 4 hores a primària i 3 hores a secundària a canvi d'un complement retributiu.
Segons el Departament: "El programa
+R+A que es posarà en marxa aquest curs
compta amb una inversió directa en centres educatius i beques per a l'alumnat de
58 M d'euros:

USTEC·STEs exigeix
z La retirada immediata de la mesura.
z La dimissió del conseller Maragall i, si no

és el cas, exigeix al President de la
Generalitat que el destitueixi.

USTEC·STEs rebutja contundentment
aquesta mesura
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Implica una reducció de plantilles i una discrecionalitat total a l'hora d'adjudicar-les, tot fent impossible
una norma clara per a tots els centres.
Evita incrementar la contractació necessària provocada per l'augment de l'alumnat; alhora que comportarà que el personal interí que està ocupant una
plaça vacant passi a fer substitucions i que molts
substituts/es es quedin sense treball.
És una mesura exclusivament economicista que
busca l'estalvi pur i dur i que atempta directament
contra la qualitat de l'ensenyament: la sobrecàrrega
lectiva del professorat va en detriment del treball
col·lectiu de coordinació, del treball de preparació
de classes i d'avaluació de l'alumnat i redueix la possibilitat de fer formació permanent.
És una mesura que complica l'organització dels centres, fa més difícil la possibilitat de coordinar el conjunt del professorat, obre un ventall
de diferències entre els diferents
membres del claustre i no ajuda en
res a la posada en marxa de projectes col·lectius.

mesura les possibilitats d'augmentar la jornada
lectiva per a tothom s'incrementaran considerablement.
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És una mesura que hipoteca l'augment futur de
plantilles i que explica la retallada de places d'oposicions que ha tingut lloc aquest any. Disminueix, per
tant, l'oferta de treball en un sector tan sensible com
l'educació i,alhora, posa en perill la futura oferta
pactada.
El Departament pretén estalviar diners amb aquesta
mesura per tal de finançar les mancances que pateix
l'educació, ja que implica utilitzar la sobrecàrrega
lectiva del professorat per compensar la manca de
pressupost en educació.
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En definitiva, és un ERo camuflat, aplicat als treballadors/es de l'ensenyament públic, fet absolutament inadmissible i contrari a totes les recomanacions de més inversió i més ocupació pública per
afrontar la crisi que estem patint.
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És una acció unilateral per part del
Departament d'Educació que, un
cop més, vulnera la llei en tractar
d'imposar una mesura que atempta
contra les condicions de treball del
professorat, sense cap tipus de
negociació col·lectiva prèvia.
El departament comença a preparar el terreny per a l'aplicació de
l'article 121 de la LEC, sobre jornada lectiva ordinària i especial, i
si aconsegueix implantar aquesta
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És totalment contradictòria amb el
que el mateix Departament va signar fa dos anys: la disminució de
les hores lectives a primària. Si fa
dos anys era bo disminuir-les, com
s'explica que ara, de cop, el millor
sigui augmentar-les?

z Considera que aquests tipus de mesures

són engrunes per a avui i fam per a demà,
ja que la seva acceptació comporta sempre,
i inexorablement, la pèrdua de drets
i la depreciació salarial futura del conjunt
del professorat.
z Fa una crida al professorat a debatre aquesta
mesura en les assemblees de zona i als
claustres i a decidir, claustre a claustre i de
forma col·lectiva, no acceptar-la.
z Dedicarà tots els esforços al seu abast a
buscar fórmules d'unitat d'acció i mobilització amb la resta de sindicats i amb tot el
conjunt del professorat per tal d'aturar
aquest nou disbarat del nostre conseller.

Barcelona (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 - Fax 93 302 55 99
Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972 20 20 34 - Fax 972 41 17 03
Lleida (25002): Pg. Ronda, 2, 1r 4a Telèfon 973 26 30 32 Fax 973 27 25 07
Tarragona (43003): August, 21 entl. 1a Telèfon 977 23 52 63 Fax 977 23 90 04
Tortosa (43500): Rosselló, 6, entl. Telèfon i Fax 977 51 10 46
Alt Urgell i Cerdanya: 687 77 85 77
Pallars Jussà i Pallars Sobirà: 676 66 67 54
Maresme Telèfon: 609 76 94 45 Internet: http://www.sindicat.net
Correu electrònic: ustecstes@pangea.org
girona@sindicat.net lleida@sindicat.net

tarragona@sindicat.net

