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A mares i pares de l’alumnat dels centres educatius públics:

D’ací a uns dies, el Parlament espanyol començarà a debatre la nova Llei
Orgànica de l’Educació (LOE). Des de fa anys, el professorat interí de
l’ensenyament públic –més de 80.000 a tot l’estat, un 20 % de la totalitat dels i les
ensenyants-  ha vingut lluitant perquè el Govern central procure una solució a la
situació de precarietat  laboral que pateix injustament, requeriment que va ser
menystingut pels anteriors responsables del Ministeri d’Educació i Ciència del
Partit Popular en aprovar la Llei Orgànica de la Qualitat Educativa (LOCE).

De  fet, ja el 2002 el Defensor del Pueblo va informar al respecte i denuncià
que la gran quantitat de personal docent implicat suposa un abús de l’eventualitat,
donat que els “nomenaments en règim d’interinitat només estan justificats en casos
excepcionals ... i per un temps determinat” mentre molts professors i professores
interins arriben a jubilar-se en aquesta condició. A més a més, afegeix que
“l’excesiva mobilitat i la manca d’estabilitat en el treball provoca entrebancs per a
dur endavant un projecte educatiu continuat, la qual cosa afecta a la qualitat de
l’ensenyament ... i incideix negativament en les  expectatives respecte al seu
exercici professional i a uns nivells retribuitius adequats”.

Es per  això que, a partir del proper dimecres 19 d’octubre, el professorat
interí de l’ensenyament públic de tot l’estat espanyol iniciarà un seguit de
mobilitzacions que es concretaran en diverses jornades de vaga que coincidiran
amb el debat parlamentari de la LOE, a fi d’exigir dels i les nostres representants
polítics en el Congrés una solució definitiva i global per al col·lectiu de  tot l’estat,
amb la inclusió en l’articulat de la nova Llei de les  mesures necessàries que
permeten un accés diferenciat  a la funció pública docent.

Així, mentre aquesta justa reivindicació no siga escoltada, anunciem vaga per
al 19 i 26 d’octubre i 10, 16, 17, 23 i 30 de novembre. Un professorat amb treball
estable i unes condicions laborals dignes és  garantia d’un sistema educatiu de
qualitat.


