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Benvolgudes famílies,

Tots som sabedors que en els darrers anys hem sofert importants
retallades en tots els àmbits de la societat i un dels més afectats ha estat
l’ensenyament. La Generalitat de Catalunya està preparant els
pressupostos per a l’any 2017,  amb dos mil milions d’euros més que els
que es preveien  l’any anterior, i que presumeixen de ser els més socials de
la història. És per aquest motiu que els sindicats del sector de
l’ensenyament han convocat diverses mobilitzacions, entre les quals s’hi
inclouen dues convocatòries de vaga, per tal de demanar una sèrie de
millores, que més que millores representarien la recuperació d’alguns
retrocessos conseqüència de les esmentades retallades. Les vagues estan
convocades una per al dia divuit de gener, dia en que es reuneix la comissió
per assignar els diners a les partides d’ensenyament i l’altra el dia nou de
febrer, que és el dia en el qual es voten els pressupostos en el Ple del
Parlament de Catalunya.

La Junta Territorial de la FaPaC a Lleida volem informar-vos de quines
són aquestes demandes i fer-vos-en un petit resum a tall d’explicació.

● El retorn a l’horari lectiu: 18h a secundària i 23h a primària. Això no
suposa en cap cas que els docents hagin de treballar menys hores
sinó el fet de tenir menys hores de classes amb l’objectiu de disposar
de més temps per preparar-les, això també suposaria la necessitat de
contractar més personal docent amb el conseqüent benefici per a la
qualitat de l’educació.

● Substitucions de tot el personal de baixa des del primer dia i des de
l’1 de setembre. Actualment ens trobem que quan un docent  es posa
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malalt no se'l substitueix immediatament fet que provoca que els
nostres fills es quedin alguns dies sense mestre/professor.

● Reducció de dues hores lectives als majors de 55 anys.
● Cobrament del mes de juliol del personal interí.
● Retirada de l’extensió del pla pilot dels nomenaments i de la

definició de perfils de llocs de treball específics. Actualment les
direccions dels centres poden escollir docents  per a cobrir baixes o
llocs de treball específic segons el perfil formatiu i de coneixements,
cosa que en principi pot ser positiva però que en alguns casos deriva
en contractacions “a dit”, sense tenir en compte mèrits acumulats i
restant qualitat democràtica al funcionament del procediment.

● Cap tancament d’aules a l’ensenyament públic i la reducció de
ràtios. Són dues demandes que donada la davallada de la natalitat
van de la mà i que, com a solució alternativa al tancament de línies i
el manteniment de ràtios, suposarien una millora substancial de la
qualitat de l’ensenyament.

● Oferta pública suficient que garanteixi l’estabilitat del personal
interí per reduir l’actual i inacceptable taxa d’interinitat.

Dir-vos també que el nostre país està molt lluny de destinar a
educació el 6% del PIB que fixa la llei i que totes aquestes demandes, a
les que la FaPaC dona suport, serien perfectament aplicables segons la
normativa vigent.

Esperem que aquesta informació us hagi servit per entendre millor
els motius tant de les vagues com de les accions de protesta i creiem que
seria molt positiu fer-les arribar a les famílies sòcies de la vostra AMPA.

Junta Territorial de la FaPaC

Lleida, 16 de febrer de 2017


