
Què hem fet?

Assolir la implantació de la jornada continuada

als  centres  de  secundària,  tot  i  l'oposició
pràctica de la resta de sindicats.

Recuperar els  exàmens de setembre i ajornar

l'inici de les classes.

Evitar  l'accés  indiscriminat  de  mestres  a

l'ensenyament  secundari,  en  perjudici  dels
docents  de  secundària,  tal  com  pretenia  el
Departament.

Mantenir  el  principi  d'especialitat  del

professorat de secundària contra els intents de
les  administracions  d'implantar  la  polivalència
curricular.

Recollir més de 10.000 signatures de docents

de  secundària  contra  el  Decret  de  Plantilles,
forçar el seu debat al Parlament i impugnar-lo
davant dels tribunals.

Evitar la pèrdua d'hores lectives de les tutories

de secundària i batxillerat.

Pal·liar  l'efecte  d'algunes  retallades  tot

subscrivint una assegurança per als afiliats que
cobreix fins a 30 dies de baixa per any.

Defensar  amb  èxit  desenes  de  professors  en

procediments judicials i forçar el Departament,
també judicialment, a modificar aspectes de les
seves normes.

Per què hem de continuar 
lluitant?

Per la recuperació del poder adquisitiu perdut. 

Pel cobrament del 100% dels havers salarials

des del primer dia en cas de baixa.



Per la cobertura de les baixes des del primer

dia.  Pel  100%  de  retribució  salarial  per  a
interins i substituts. 

Per la reducció de l'horari lectiu i de presència

al centre: hores lectives de 50 minuts.

Per la disminució de les ràtios a les aules.

Per una provisió dels llocs de treball docents

amb  criteris  d'objectivitat  i  d'acord  amb  els
principis de publicitat, mèrit i capacitat. No al
Decret de Plantilles.

Per una gestió transparent dels centres docents,

amb  el  claustre  de  professors  com  a  òrgan
rector. No a la LEC ni a la LOMCE. 

Per un ensenyament de qualitat,  que respecti

les especialitats docents.

Per una normativa que garanteixi la disciplina

a l'aula i la protecció del professorat.

Per  la  desburocratització  de  la  tasca  del

professorat.

Per  unes  convocatòries  anuals  d'oposicions  i

d'accés a càtedra. 

Per  la  convocatòria  anual  de  concurs  de

trasllats amb oferta de totes les vacants realment
existents.

Perquè els cicles formatius estiguin dotats tal

com marca la llei i  no es transfereixin ni a la
Universitat ni als centres concertats.

Perquè el

professorat de
secundària
d'adults no
continuï
discriminat en
complements i
horari respecte als
mestres de
primària.

Per una bona

legislació
educativa que
tingui en compte la veu dels docents. 
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