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El Ple del Consell Escolar ha aprovat l'Informe sobre l'estat i situació del sistema educatiu 

2019 amb les propostes presentades per UGT. El Sector d'Ensenyament de FeSP-UGT 

va presentar una bateria de propostes que aborden la millora del sistema educatiu i la 

dignificació de la tasca docent 

 

 

El Consell Escolar de l'Estat aprova la proposta presentada per 

UGT per reduir l'horari lectiu del professorat 

 

                        ENSENYAMENT   PÚBLIC            

UGT reclama la reducció de l'horari lectiu per als docents: 20 hores per a 

Infantil i Primària i 18 hores lectives per a Secundària i altres cossos. 
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D'altra banda, s'ha fet a la revisió del sistema de beques i ajudes o la reducció de l'horari 

lectiu per als docents: 20 hores per a Infantil i Primària i 18 hores lectives per a 

Secundària i altres cossos. 

 

A més, el Sector d'Ensenyament de FeSP-UGT ha exigit la derogació de la LOMCE i la 

negociació d'una nova llei educativa, i ha reclamat la urgència de sortir de la paràlisi 

política en què estem immersos. Una situació que està afectant negativament a l'educació 

i als seus professionals, amb falta d'inversió suficient, el manteniment de les 

retallades i la manca de plantilles docents. 

  

 

La responsable del sector, Maribel Loranca, ha assenyalat que l'educació ha de ser una 

prioritat per al Govern. Per a això, cal que es reverteixin les retallades educatives, 

que permetin la recuperació del poder adquisitiu perdut pels docents, la reducció 

de les ràtios a les aules i l'augment de les plantilles en els centres. 

Tots aquests aspectes han de ser recollits en el desenvolupament d'un Estatut Docent 

que ha de ser negociat amb els representants del professorat, en el qual es contempli des 

de la carrera professional que sigui garantia de motivació en la docència, fins a un un 

sistema d'ingrés transitori en el que les proves no siguin eliminatòries i on l'experiència 

sigui un factor clau a l'hora d'ingressar en la funció pública. 

 

D'altra banda, es fa necessària la revisió d'un nou model de beques per a Primària i 

Secundària, així com l'actualització dels llindars i quanties de beques universitàries. 

 

 

 

 

 

UGT exigeix per posar en marxa tots els canvis proposats la convocatòria de la Mesa 

Sectorial d'Educació en els diferents àmbits, en què els representants del professorat 

negociïn de manera dialogada amb l'Administració les modificacions proposades 


