UGT treballa per la millora del sistema educatiu i de les
condicions laborals i salarials de tots els treballadors
i les treballadores de l’ensenyament. Defensem una
educació de qualitat per a totes i tots, entesa com
un servei públic basat en els principis d’igualtat,
solidaritat, llibertat i laïcisme. Una política educativa
que defense i potencie l’escola pública com a eix
vertebrador del sistema educatiu per a garantir l’accés
universal a l’Educació.

Els últims anys han sigut difícils per a l’educació i
els seus professionals. Durant la pandèmia s’han
augmentat les exigències per a uns i unes docents
que han garantit el dret a l’educació de l’alumnat. Ens
hem mobilitzat per a exigir les millors condicions de
salut i seguretat per a tota la comunitat educativa,
i hem reclamat una major inversió que permeta
la recuperació de les retallades i un adequat
desenvolupament de la nova llei educativa LOMLOE.
Exigim la negociació d’un Estatut del Funcionari
Docent que responga a les demandes del professorat,
que incloga una autèntica carrera professional i
un desenvolupament normatiu que oferisca les
oportunitats que necessita la nostra educació i
el suport i els recursos que reclamen els nostres
professionals.

Descarrega ací els
programes específics Totes:
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UGT reclama
1.

Cos únic: integració de tots els cossos docents a l’A1.

2.

Voluntarietat dels àmbits educatius en Secundària.

3.

Disminució de les ràtios i reducció de l’horari
lectiu a 18 hores en Infantil i Primària i 15 hores en
Secundària i la resta de Cossos.

4. Reducció de la jornada laboral a 35 h.
5.

4+1: Jornada lectiva en 4 dies amb el 5é dia dedicat
a la formació, innovació i coordinació educativa.

6.

Reducció
de
tasques
burocràtiques
sobrecarreguen la tasca docent.

7.

Recuperació del poder adquisitiu i els drets perduts
des del començament de la crisi.

que

8. Recuperació de les pagues extres completes.
9.

Major inversió educativa incrementant el PIB fins
al 7%.

10. La negociació de l’Estatut de la Funció Pública
Docent.
11. Una promoció professional ben retribuïda,
basada en l’acreditació de l’experiència laboral i el
reconeixement dels mèrits.
12. Millorar les condicions de permisos i llicències.
Disposar de dies moscosos (lliure disposició).
13. Plans de formació docent dins de l’horari lectiu.
14. La reducció de la jornada lectiva del professorat
major de 55 anys.
15. La jubilació voluntària a partir dels 60 anys,
independentment del règim al qual es pertanya.
16. Reducció de la temporalitat mitjançant l’aplicació
de les mesures establides en la Llei 20/2021.
17. Oferta de totes les vacants en els Concursos de
Trasllats.
18. Proporcionar als centres els recursos humans
i materials suficients: suports, desdoblaments,
reforços…
19. Protecció professorat interí major de 55 anys,
garantint una jubilació digna.
20. Dotar els centres dels recursos i eines per a l’atenció
a l’alumnat amb necessitats educatives.
21. Ampliar el catàleg de malalties professionals.
22. Mesures de conciliació de la vida familiar, personal
i laboral.
23. Promoure el mediambient i la sostenibilitat en els
centres educatius.
24. Mesures que afavorisquen les polítiques d’igualtat
i equitat.
25. Manteniment de la plaça dels interins amb baixa
sobrevinguda al mes d’agost.
26. Proves objectives en els processos d’oposicions.

FLYER EnseñanzaValencianoFemenino.indd 2

18/07/2022 13:03:00

