
AQUESTES SÓN LES NOSTRES REIVINDICACIONS:
n Retirada dels decrets 14/2012 i 20/2012 i de les normatives autonòmi-

ques de retallades.

n Retirada de la LOMQE.

n Disminució de l’horari de docència directa del professorat.

n Ocupació pública docent suficient, estable i de qualitat.

n Per una educació de qualitat inclusiva. Disminució de les ràtios màximes de
l’alumnat a les aules. Flexibilització per a desdoblaments, reforços, apro-
fundiments, recuperacions de matèries suspeses i per a l’atenció de l’alum-
nat amb necessitats d’atenció educativa específica.

n Desburocratització del treball docent i impuls del treball del professorat
cooperatiu i en equip als centres.

n Oposició als models de carrera docent jerarquitzadora.

n Recuperació salarial i millores retributives per a tot el professorat.

docents per exigir la derogació del RDL 
14/2012 i de les normes autonòmiques 
de retallades, i la tornada als ho-
raris de docència directa previs a la 
imposició de les mesures de retallades.

l Plantejarem mobilitzacions del profes-
sorat i dels seus representants.

Per a això durant aquesta campanya… 
l Difondrem: cartell, díptics i monogràfic 
informatiu de la campanya.

l Explicarem als grups polítics aquestes 
retallades i les nostres reivindicacions.

l Promourem pronunciaments de les me-
ses sectorials, tant estatals com autonò-
miques, i de les juntes de personal per 
exigir als governs de l’Estat i autonòmics i 
als partits polítics que es comprometen en 
la retirada de les retallades i en l’impuls 
d’acords de legislatura per a la restitució 
dels drets retallades al professorat.

l Durem a terme arreplegues de 
signatures i/o pronunciaments d’equips  
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CON RECORTES

retallada pressupostària sense precedents de més de set mil milions d’euros. El balanç 
ens deixa una reculada d’uns nou anys en els pressupostos dedicats a l’educació, una 
retalla-da de més de trenta-cinc mil professors i professores a les aules dels centres 
públics dels ensenyaments no universitaris, que han vist créixer el seu alumnat amb sis-
centes mil noves matrícules. Més sobrecàrrega laboral, més burocratització, menys salari i 
menys reconeixement social del professorat.

Només gràcies a l’esforç d’alumnat i famílies i a la professionalitat 
del professorat, al seu compromís i la seua perseverança, l’ensenya-
ment públic ha resistit i suportat tots aquests envits en què s’ha vist 
immersa en els últims temps.

Aquest nou curs, amb canvis en el Ministeri d’Educació, arranca amb 
mesures de pedaços i obscens gestos electoralistes del govern estatal 
després de tanta destrossa, que no suposen millores de pes. El Minis-
teri d’Educació manté el seu decret de retallades, però avança una 
modificació parcial d’alguna de les seues mesures.

STEPV troba que aquests pedaços posats en les normes imposades 
de retallades no són la solució que necessita el professorat i els 
centres, per la qual cosa continuarà reclamant la derogació del 
RDL14/2012 i de les normatives autonòmiques de retallades educatives.

TEMPS DE SALDAR COMPTES. 
TEMPS DE COMPROMISOS
Després de les eleccions generals del 20-D cal saldar 
comptes i exigir compromisos. Volem traslladar un 
missatge clar als partits polítics i al nou govern central 
perquè es comprometen amb la derogació de les retalla-
des educatives, amb la recuperació de la despesa pública 
educativa i dels drets laborals del professorat, 
intensament retallats en els cursos de la crisi. 

STEPV contempla amb preocupació que, des de diferents plantejaments, es proposa una 
anàlisi dels problemes de l’educació, posant l’atenció en els mals del professorat, deixant 
fora d’aquesta anàlisi els problemes reals que afecten el dia a dia de l’ensenyament 
públic, els efectes provocats per tota la política de retallades aplicada en els últims anys i 
la manera de revertir-los. La millora de la qualitat en l’educació no s’imposa amb 
discursos barats i segregadors, la qualitat en l’atenció educativa al nostre alumnat es 
degrada quan es retallen i empitjoren les condicions i el reconeixement social del 
professorat. 

La retirada de les retallades i la derogació de la LOMQE són inajornables. 

PRESENTACIÓ
Amb aquesta campanya, STEPV pretén traslladar un 
missatge clar als partits polítics i al nou govern central 
que isca de les eleccions perquè es comprometen amb la 
derogació de les retallades educatives, amb la recuperació 
de la despesa pública educativa i dels drets laborals del 
professorat, intensament retallats en els cursos de la crisi. 
Sense la derogació del Decret 14/2012 i de les ordres de 
retallades educatives no hi ha futur. Però no serà fàcil, 
raó per la qual continuarem promovent la mobilització 
unitària del professorat dels centres públics.

CRÒNICA DE RETALLADES 
EN UN QUINQUENNI NEGRE  
Amb l’arribada al poder del Partit Popular després de les 
eleccions de novembre de 2011, les polítiques de retalla-
des als nostres drets socials i laborals s’han accentuat i 
estés. 

Les tisorades dirigides a l’educació s’avancen en diverses 
comunitats autònomes governades majoritàriament pel 
PP i després s’estenen i generalitzen amb l’aplicació de 
les mesures imposades en el Reial Decret Llei 14/2012, 
de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la 
despesa pública en l’àmbit educatiu. Les mesures dirigides 
a reduir el nombre de professors i professores per la via de 
l’increment de ràtios, de l’horari de docència i de la nos-
tra jornada laboral o deixant de cobrir substitucions, així 
com les grans tisorades en ajudes a les famílies i a l’alum-
nat, en les partides per a despeses de funcionament, equi-
pament i inversions en centres públics han ocasionat una 
reculada pressupostària i laboral sense precedents i van 
traure al carrer massivament la ciutadania, especialment 
tota la comunitat educativa.

El conjunt de l’ensenyament, i fonamentalment l’educació 
pública, han sigut sotmeses en el període 2010-13 a una 

AMB RETALLADES NO HI HA FUTUR
lomqe no!

DECRET 14/2012
I NORMATIVES AUTONÒMIQUES DE RETALLADES

DEROGACIÓ           JA!




