
 
 
 

5 DE OUTUBRO, DÍA MUNDIAL DO DOCENTE, ANPE ESIXE ABORDAR A SITUACIÓN 
DO PROFESORADO E O SEU FUTURO PROFESIONAL  

 
En 1993, a UNESCO declarou o 5 de outubro Día Mundial do Docente, como recoñecemento 
á contribución imprescindible que achega a docencia ao desenvolvemento de cada 
individuo e ao progreso social. Ante esta afirmación, ANPE considera que o profesorado 
presta á sociedade un servizo esencial que non se corresponde coas súas condicións 
retributivas, laborais e sociais.  
ANPE segurirá esixindo unha promesa incumprida sistemáticamente en todas as lexislaturas: 
  Abordar a situación do profesorado e dignificar a profesión docente. ANPE esixe ao Ministerio 
que aborde a situación do profesorado e o seu futuro profesional, dando resposta ao deseño da 
profesión docente nun dobre aspecto, establecendo unha Lei da profesión docente e, doutra 
banda, cun Estatuto da Función Pública Docente que recolla e desenvolva a carreira profesional 
docente, desde o ingreso á función pública docente ata a xubilación. 
 
 ● Esixirá recuperar as condicións económicas, laborais e sociais do profesorado. Aínda que se 
iniciou unha etapa de recuperación dos recortes, non será plena ata que non se recupere o poder 
adquisitivo perdido desde o ano 2010 cando o goberno do PSOE recortou brutalmente as 
retribucións dos funcionarios públicos e, dous anos despois, en 2012, o goberno do PP mantivo 
eses recortes e engadiu sucesivas conxelacións salariais e subidas por baixo do IPC. Todo isto 
supuxo unha perda dun 20% do poder adquisitivo dos funcionarios docentes nos últimos anos e, 
desde ANPE, volvemos esixir un compromiso firme do Goberno para que sexa unha realidade esa 
recuperación salarial, que debe vir acompañada do establecemento dunha clausura salarial anual 
en función do IPC que asegure o mantemento do poder adquisitivo.  
 
● Dignificar e respectar o labor docente. Ante todos os casos que están a aparecer de violencia 
nos centros educativos, ANPE a través do servizo do Defensor do Profesor, na súa aposta e 
compromiso pola boa convivencia nos centros, esixe que se cumpra co recollido nos Decretos de 
convivencia, así como as normas de conduta, entre outras medidas, integradas nun Plan de 
Mellora da Convivencia Escolar.  
 
ANPE cumpre 40 anos como organización sindical que desde os seus acenos de identidade de 
independencia e profesionalidade foi e segue sendo un referente no mundo educativo dedicado 
a mellorar as condicións laborais do profesorado, a dignificar a súa profesión, a recuperar a súa 
autoridade pedagóxica e didáctica e á defensa do ensino público como eixo vertebrador do 
sistema educativo e garante da cohesión social e da igualdade de oportunidades. Desde esta 
convicción, no día do Docente, ANPE agradece e recoñece o esforzo e dedicación que 
todos os docentes realizan nas súas aulas día a día e seguirá traballando para reivindicar 
todas as propostas que contribúan ás condicións sociais e laborais do profesorado.  


