Benvolgudes famílies,
Ens adrecem a vosaltres per explicar-vos els motius reals de la vaga d’ensenyament i per
demanar-vos el vostre suport.

Hem patit dos anys de pandèmia sense els recursos necessaris que, sumats a les retallades
que ens afecten des de fa més de deu anys i al menyspreu que demostra el conseller per
tota la comunitat educativa (pares, professors, directors...), han fet que la nostra paciència
s’acabi.
En rodes de premsa recents, el conseller González-Cambray va informar d’una sèrie de
canvis en l’educació sense haver passat pels òrgans legals de negociació (Mesa Sectorial
i Consell Escolar de Catalunya) i sense haver negociat ni pactat amb ningú (ni representants
sindicals, ni famílies, etc.). A més, ha engegat una campanya mediàtica per desprestigiar
les decisions del professorat, acusant-nos de voler mantenir unes postures inflexibles quan
és l’Administració la que no admet negociació en relació amb les seves propostes.

Hem decidit fer vaga després de més de dos anys de mobilitzacions, comunicats,
concentracions i peticions de diàleg per aconseguir millores en l’educació i reclamar una
educació pública de qualitat i digna per al nostre alumnat.

Les nostres reclamacions són les següents:
1. Exigim la inversió del 6% del PIB en educació. La LEC diu que s’hi ha d’invertir el
6% del PIB, però la realitat actual és que s’hi destina només el 3’5%.
2. Demanem una reducció real de les ràtios a les aules i cap tancament de grups
a la pública.
3. Volem un increment del personal d’atenció directa a l’alumnat (docents,
personal de suport: TEEIS, TIS, EEE) per tal de garantir una escola inclusiva de
qualitat.
4. Diem No al nou currículum. Aquest nou currículum no afavoreix la igualtat de
condicions entre els nostres alumnes, ja que redueix hores lectives d’especialitats
tant a primària com a l’ESO i al Batxillerat i deixa hores que han de gestionar els
centres sense cap tipus de recursos ni d’orientacions.

5. Exigim la retirada del nou calendari escolar i consensuar-ne un entre tota la
comunitat educativa.
6. Demanem una FP pública i de qualitat i una equiparació salarial del
professorat.
7. Exigim l’estabilització real del personal interí i un pacte d’estabilitat.
8. Demanem l’assumpció de responsabilitat per part del Departament en la
defensa de la immersió lingüística i cobertura legal de tot el personal dels
centres.
9. Volem la recuperació del poder adquisitiu del personal dels centres educatius.
10. Reclamem la retirada del decret de plantilles.
Els canvis que s’han de dur a terme en l’àmbit educatiu han de suposar una millora per al
nostre alumnat i han de comptar amb el suport de tota la comunitat educativa. Això només
ho podem aconseguir amb una negociació real.

Els professors lluitem per la qualitat educativa dels vostres fills i és per això que us
demanem el vostre suport a la vaga i que participeu amb nosaltres en les mobilitzacions.

Cordialment,

Claustre de professorat
Institut Els Alfacs

