ENSENYAMENT PÚBLIC

CONTINUEN LES RETALLADES A EDUCACIÓ
Avui, el ministre d’economia alemany ha pronunciat la

Això comporta una retallada important dels nostres

paraula crisi i tothom s’ha posat a tremolar. Tothom,

drets ja que allarga la nostra voluntat d’incoporar-nos

menys nosaltres, els catalans i catalanes, ja que aquesta

al centre quan a cadascú li va millor. En definitiva, ens

paraula la portem escoltant des del 2008, però no només

treu el poder de decidir quan.

escoltant, sinó que, per desgràcia, la tenim totalment
interioritzada, no ens tornen la reducció de l’hora lectiva
que ens deuen, no ens tornen les dues hores lectives dels
majors de 55 anys, ni podem cobrar el primer estadi als 6
anys, entre d’altres coses...

Per això des de la FESP -UGT Educació hem
decidit portar als tribunals aquesta decisió quan es
publiqui, de la mateixa manera que vam recórrer la
de la jubilació voluntària que impedia jubilar-nos el dia
que volíem i no quan decidia el departament. El mateix

El Departament va presentar a la mesa sectorial del passat

va passar amb el dret a cobrar les vacances no gaudides

25 de setembre una proposta de resolució sobre les

dels docents que es jubilen, un dret que hauria de ser

excedències per cura de fills, filles i familiars, i resulta que automàtic i sense haver de sol·licitar-lo.
ara ens volen treure el poder decidir quan volem tornar a
treballar després de qualsevol excedència, a les quals
tenim dret.

Tornaran a perdre i ho saben. No podran amb
nosaltres.

En totes aquestes excedències, el personal funcionari
sempre havia tingut dret a decidir quan tornar a la
feina, prèvia comunicació de 15 dies abans.
Ara, el Departament d’Educació diu que no, que el
reingrés ha de coincidir forçosament amb l’últim dia de
les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o el 31
d’agost i, a més, no es pot tornar a sol·licitar una
excedència pel mateix fet durant el curs.

Un Govern que no s’estima als seus docents, és
un Govern que no s’estima als seus fills i filles
ARA UGT!
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