
 

Benvolgudes famílies,  

 

tal i com ja deveu haver sentit, el mes de juliol es va aprovar una llei que intenta regular una 

situació en què ens trobem molts interins i interines, l’anomenada ICETAZO. 

 

Aquesta llei engloba tots els col·lectius de l’administració, des d’educació fins a sanitaris, 

passant per administratius, treballadors socials, bombers i altres. Afecta a uns 100.000 

treballadors/es de Catalunya i unes 800.000 de l’Estat Espanyol. Moltes estan contractats 

en frau de llei i pateixen un abús de temporalitat.   

 

Aquest comunicat és per fer-vos coneixedors d’aquesta situació que ens afecta molt d’aprop 

a tots/es, no només a nosaltres com a treballadores sinó també a vosaltres com a famílies. 

 

A Catalunya hi ha 20.000 interins treballant a educació. D’aquests interins, la gran majoria 

som treballadors/es que portem molts anys a la docència i seguim als centres per la nostra 

vocació, el nostre treball i la nostra expertesa derivada de l’experiència. La majoria alternem 

la docència de la nostra especialitat amb càrrecs com tutories o caps de departament, 

convertint la nostra funció bàsica de professor/a-mestre/a en una figura cabdal en el 

funcionament dels centres i en el creixement i desenvolupament de l’alumnat. 

 

Però som interins. El Departament d’Ensenyament ens ha anat contractant cada any per 

treballar en el mateix lloc. I molts hem anat encadenant contractes anuals reiteradament, 

sense possibilitat d’opositar perquè, fins al moment, no s’han ofert les vacants necessàries. 

 

Davant d’aquest panorama, amb la nova llei, es pretenen convocar unes oposicions 

massives per tal de regularitzar aquesta situació, tal com ho va exigir la UE fa 22 anys. Però 

el propòsit és emmascarar un ERO que afectarà a un col·lectiu molt vulnerable, ja que la 

majoria som dones de 45-55 anys. Un dels arguments per aprovar la llei era que “s’havia de 

rejovenir la plantilla”, altrament dit, que no es volen pagar antiguitats. 

 

 

 

 

 

 

 



És per aquesta raó que el nostre col·lectiu es mobilitza. La nostra lluita és per: 

 

1.- EXIGIR LA FIXESA : Més enllà de tres anys treballant per la mateixa empresa és 

d’obligat compliment legal que facin fixes els treballadors/es o que els acomiadin. Moltes 

interines portem treballant molts més anys.  Amb la nova llei ens deixen al carrer amb una 

indemnització sota mínims i perdent antiguitat. 

 

2.- CUIDAR L’ALUMNAT I ELS NOUS PROFESSIONALS : La pèrdua de professionals 

amb molta experiència provocaria un empobriment de coneixements pel que fa a la gestió 

de l’aula, d’experiències docents, de resolució de conflictes tant amb el claustre com amb 

l’alumnat, etc...Perdrem doncs, aquests/es docents amb antiguitat que tan aportem al 

personal novell, preparat però amb poca experiència, als alumnes i als centres. El vincle del 

professorat veterà amb les famílies i amb els projectes de centre, també es perdrà, amb la 

qual cosa la qualitat de la relació famílies-centre es veurà perjudicada. L’equilibri entre 

veterans i novells és un valor que no es pot perdre. 

 

3.- ENSENYAR: a tot l’alumnat, a la societat, que els drets es lluiten i que davant de les 

injustícies ens hem de mobilitzar. Que els/les nostres estudiants vegin que la nostra lluita 

també repercutirà en els seus drets i, molt directament, en el seu futur com a ciutadans 

d’aquesta societat i com a futurs treballadors, amb uns drets garantits. 

 

4.- COMUNICAR: a les nostres administracions i polítics que amb l’educació no s’hi juga. 

Que l’educació i l’ensenyament és un dret universal i ha de ser de qualitat. I que les vacants 

que ocupem no són una plaça, sinó que som les persones que hi treballem, que ens hi 

dediquem i que ho fem vocacionalment. Som les que donem valor a aquesta tasca. 

 

És per totes aquestes raons que el nostre col·lectiu es mobilitza amb accions de protesta 

per fer arribar el missatge a aquells que decideixen. Estimem la nostra feina. Lluitem pels 

nostres drets. Pels drets dels i les  futures treballadores. Pels drets de tothom. 

 

#FIXESAJA 

#LESQUEHISOMENSQUEDEM 

#INTERINESENFRAUDELLEI 

 

 

PLATAFORMA D’INTERINES DOCENTS DE CATALUNYA  


