
 

 

2 i 7 de juny: Vaga parcial a l’ensenyament públic 

Els propers  2 i 7 de juny UGT ha programat un vaga parcial de 2 hores a  les escoles i 
instituts de Catalunya que tindrà la seva continuïtat al mes de setembre en resposta a 
l’anunci de noves retallades, aquest cop traient als majors de 55 anys la reducció de 
dues hores lectives o decidint no pagar el salari del mes de juliol als substituts que han 
treballat 6 mesos durant el curs escolar. 

Dades corresponents a les terres de Lleida: 

1. DADES. (fons INDESCAT) 

Professorat: 5.415 (funcionari: 4800; interins i substituts: 1.615) 

Alumnat: 50.613 

• Des de que començaren les retallades (curs 2011-2012) hi ha hagut un augment 
de 5.818 d’alumnes (hi havia 56.431 alumnes) i una reducció de 282 docents (hi 
havia 5.697).  

• Per donar resposta a les necessitats es va augmentar dues hores d’atenció 
directa del professorat a l’alumne (a les escoles es va passar de 23 a 25 hores i 
als instituts de 18 a 20 hores lectives) en detriment de les hores de coordinació, 
preparació 
 

2. MAJORS 55 ANYS. 

1.126 docents (20%)  

• Aquest professorat tenia una reducció de 2 hores lectives que ara se suprimeix. 
• Reclamem  

o es mantingui el dret a reducció de 2 hores lectives. 
 

3. SUBSTITUCIONS 

560 substituts /es  que han treballat 6 mesos durant els curs no cobraran el juliol. 

410 nomenats el 10 de setembre per començar el 14  (data d’inici de curs)  

153 nomenats a 1/3 de jornada (amb el corresponent salari del 33%). 



 

 
 
 

• Reclamem 
o Recuperar el dret  a cobrar el mes de juliol. 
o Nomenaments fets a data 1 de setembre  per qüestions d’organització 

tant del docent com del centre 
o Només hi hagi dos tipus de contracte  (complert o ½ jornada) 
o Substitucions des del primer dia en tots els casos (actualment per cobrir 

una substitució la baixa del titular ha de superior a 10 dies) 
 

4. ESTADIS (complement relacionat a formació i responsabilitats) 

828 docents que han treballat entre 6 i 9 anys, se’ls hi nega el cobrament del 1r. estadi 

• Aquest 1r. estadi significa un  complement de 104€ mensuals. 
• Reclamem  

o Aconseguir el 1r. estadi als 6 anys de serveis. 
o Compliment de les sentències i els interins i substituts (amb els requisits 

complerts) cobrin els estadis igual que el personal funcionari. 
 

5. PERFILS PROFESSIONALS 

189 llocs amb perfil en els darrers dos anys 

• Als que s’han d’afegir les noves propostes que aquest dies les direccions 
presenten al Departament  (El Decret de Plantilles permet que fins el 50% dels 
llocs d’un centre tinguin definit un perfil) 

• Les direccions poden proposar el docent a ocupar la plaça amb perfil 
• Si no hi ha proposta, el docent amb perfil pot demanar explícitament la vacant 

(difícil si no hi ha informació dels llocs que s’han perfilat) 
• Reclamem  

o El Departament faci públic  les places amb perfil autoritzades 
o S’obri un termini excepcional per a què els docents, que compleixin els 

requisits,  tinguin l’oportunitat de demanar llocs amb perfil. 

Lleida, 25 de maig 2016 

 

 

 


