
ENTRE TOTS 
HO FAREM 
POSSIBLE

UGT Ensenyament té com a objectiu prioritari la millora del 
sistema educatiu i de les condicions sociolaborals dels seus 
treballadors i treballadores. Defensam una educació pública, de 
qualitat i en català. Que sigui inclusiva, laica i l’eix vertebrador 
d’una societat més justa, solidària i igualitària.

Aquests darrers anys han estat difícils per a l’educació i els seus Aquests darrers anys han estat difícils per a l’educació i els seus 
professionals. La pandèmia ha augmentat, encara més, 
l’exigència als docents, que han donat el millor d’ells mateixos 
per a garantir el dret a l’educació de l’alumnat. A tot això, s’ha 
d’afegir la implantació dels nous currículums derivats de 
l’aplicació de la LOMLOE, augmentant la burocràcia i la càrrega 
de treball dels professionals de l’ensenyament.

Des d’UGT Ensenyament hem reclamat, insistentment, Des d’UGT Ensenyament hem reclamat, insistentment, 
mesures per a la millora de l’educació pública i dels seus 
treballadors i treballadores. La reducció de ràtios i  d’hores 
lectives, l’aplicació efectiva de la reducció horària per a majors 
de 55 anys, la negociació d’un Estatut del Funcionari Docent 
que inclogui una autèntica carrera professional o l’augment de 
la inversió educativa fins al 7% del PIB, són algunes de les 
nostres demandes principals.

Són escasses les concessions que ha fet la Conselleria a les Són escasses les concessions que ha fet la Conselleria a les 
nostres demandes. I la pressió dels sindicats majoritaris ha 
estat inexistent o ineficaç. És per això que estam convençuts de 
que ha arribat l’hora d’un canvi. Un canvi que ha d’apropar la 
realitat de les aules i les reclamacions dels docents a l’acció 
sindical efectiva. Un model sindical que sigui dialogant però 
ferm, inconformista i disposat a utilitzar tots els mecanismes de 
pressió al seu abast per aconseguir les millores laborals que 
mereixen els treballadors i treballadores de l’ensenyament.
Per aconseguir-ho…

Descarrega aquí
el programa electoral:



1. La reducció de les hores lectives del professorat. Màxims
de 18 hores a secundària i 23 a infantil i primària (amb l’objectiu 
d’avançar cap a les 20 hores a infantil i primària).

2. La disminució de les ràtios en totes les etapes educatives. 
Màxims de 20 alumnes per aula i 100 alumnes per docent a 
secundària.

3. Una carrera professional ben retribuïda, basada en 3. Una carrera professional ben retribuïda, basada en 
l’acreditació de l’experiència laboral i el reconeixement dels 
mèrits.

4. La recuperació del dret de baixa per malaltia sense 
penalització econòmica.

5. La millora de les condicions de permisos llicències i la seva 
adaptació a tot tipus de família.

6. Plans de formació docent adequats als nous reptes de 6. Plans de formació docent adequats als nous reptes de 
l’ensenyament i dins l’horari lectiu.

7. La reducció efectiva i retribuïda de la jornada lectiva del 
professorat major de 55 anys.

8. La jubilació voluntària a partir dels 60 anys, independentment 
del règimen al qual pertanyi.

9. La negociació de l’Estatut de la Funció Pública Docent.

10. Una inversió en educació del 7% del PIB.10. Una inversió en educació del 7% del PIB.

11. Una política educativa que defensi i posi en valor l’escola 
pública com a eix vertebrador del sistema educatiu per a 
garantir l’accès universal a l’Educació.

12. Proporcionar als centres els recursos humans i materials 12. Proporcionar als centres els recursos humans i materials 
suficients per a l’adecuat desenvolupament de la tasca docent. 
Posant especial cura en evitar la segregació escolar i l’atenció a 
l’alumnat amb necessitats educatives.

13. Integració de tots els cossos docents al grup A1 amb nivells 
retributius 24, 26 i 27.

14. Reducció de tasques burocràtiques que sobrecarreguen la 14. Reducció de tasques burocràtiques que sobrecarreguen la 
tasca.

15. Oferir totes les vacants en els Concursos de Trasllats.

16. Mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.

17. Ampliar el catàleg de malalties professionals.

18. Promoure el medi ambient i la sostenibilitat en els centres 
educatius.

19. Mesures que afavoreixin les polítiques d’igualtat i equitat.19. Mesures que afavoreixin les polítiques d’igualtat i equitat.
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