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Els canvis al calendari escolar es
mantenen malgrat la pressió sindical
Els sindicats convoquen cinc dies de vaga al març mentre Cambray diu que no
dimitirà perquè transformar el sistema educatiu "passa per prendre decisions"

Els sindicats, a la Conselleria | Europa Press

El nou calendari escolar es manté tot i les protestes dels sindicats educatius. El conseller
d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, s'obre a escoltar les protestes que vulguin "millorar" les
modificacions anunciades.
Cambray s'ha reunit amb els sindicats del sector després que una trentena de persones hagin
passat la nit d'aquest dijous a la Conselleria d'Educació per protestar contra l'avançament del
curs escolar a Catalunya, que consideren que s'ha decidit de forma unilateral i sense diàleg amb
els treballadors. La trobada ha acabat sense acord.
"Els sindicats ens han dit que o retirem l'avançament del curs o no volen parlar de res més i
convocaran una vaga", ha criticat Cambray alhora que ha titllat de "poc justificada" la tancada
sindical a la conselleria. El conseller ha defensat l'avançament del calendari escolar com "una
millora per als alumnes" i ha recordat que "no afecta els drets laborals dels treballadors".
Les organitzacions que protesten són la USTEC, CCOO, Intersindical-CSC, Aspec i UGT, han
anunciat una aturada de cinc dies al març. Ho hanunciat Iolanda Segura, portaveu del sindicat
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USTEC·STEs. Segura ha assegurat que si Cambray continua amb la seva actitud "prepotent,
poc dialogant i immobilista i continua mantenint l'inici del curs el 5 de setembre, no començarem el
curs".
El nou calendari escolar, que implicarà escurçar una setmana les vacances d'estiu per arrencar el
curs el 5 de setembre a primària i infantil i el 7 als instituts, ha sacsejat el debat a les escoles i les
famílies. L'anunci, que feia ja setmanes que estava madur al Govern, no es va negociar
prèviament amb la comunitat docent i ha estat comunicat a les direccions dels centres aquest
mateix dijous.
El seu impacte, després d'un dels mesos més complexos a les escoles amb la gestió de l'auge
de contagis, protocols de quarantenes i substitucions de la sisena onada de la Covid, ha
estat desigual entre els mestres, les mares i els pares, i els sindicats.
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