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sectorial25/5/18
Modificació bases interins,
esborrany d’adjudicacions 18/19
http://www.sindicatalternativa.cat/
resum-de-la-mesa-sectorialdeducacio-del-25-de-maigde-2018/

Aclariments
Reducció majors de 55 anys

http://
www.sindicatalternativa.cat/
55anys/

Interins 2018/19
Bases generals
http://www.sindicatalternativa.cat/
bases-generals-interins/

TOT EL QUE VOLS
SABER DE LES
OPOSIONS 2018
http://
www.sindicatalternativa.cat/elportal-doposicions/

I L’EDUCACIÓ, SR. SÁNCHEZ?
El passat divendres es va produir, mitjançant
la moció de censura, un canvi de govern a
l’estat.
En el discurs del debat de la moció de
censura contra el govern de M. Rajoy, no hi va
haver cap proposta sobre l’educació durant el
seu mandat. Literalment, no va pronunciar la
paraula “educació” en vint pàgines de discurs.
Per això, hem recorregut a les darreres
manifestacions públiques de María Luz
Martínez Seijóo, secretària executiva
d’educació i universitats del PSOE (futurible
ministre d’Educació) per recordar les
propostes abans de poder formar govern:
-Oposició a la LOMCE i tot el que suposa
aquesta llei educativa.
1

FULL INFORMATIU

Educació 0-3 anys
Educació de 0-3 anys és una
etapa educativa
http://www.sindicatalternativa.cat/
pla-datencio-educativa-0-3/

Comunicat, El PP
amenaça
http://
www.sindicatalternativa.cat/queno-es-faci-malbe-lescola-detothom/

ESTIU INTERINS
Ara sí, cobrarem l’estiu

http://
www.sindicatalternativa.cat/
cobrament-de-lestiu-delsdocents-interins/

Calendari 2018/19
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-Pacte educatiu i mínim inversió 5% (PIB), fet
pel qual es van abandonar la subcomissió del
sistema educatiu.
-Laïcitat del sistema educatiu: religió fora del
sistema educatiu.
-Redefinir la relació escola pública-escola
concertada
-Més i millors infraestructures.
-Universalització de l’etapa 0-3.
-Millora en ajudes i beques.
-Ampliació de la Formació Professional.
-Recuperació de la democràcia a
l’organització dels centres educatius.
-Materialització de l’escola inclusiva.
-Augment del finançament a les CCAA per a
educació.
Ara, ja com a nou president, Pedro Sánchez
prepara el seu nou gabinet de ministres per
fer efectiu el canvi que proposaven des de
l’oposició.
A Balears, ja portem tres anys de legislatura
amb una gran assignatura pendent, l’augment
de pressupost i inversió en educació.
Estarem vigilants que no ens oblidi com ha fet
en el discurs del debat de la moció de
censura.

Calendari pel curs vinent

http://
www.sindicatalternativa.cat/
calendari-escolar-2018-19/
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