Barcelona, 6 de maig de 2019

CARTA DEL MARC UNITARI DE LA COMUNITAT
EDUCATIVA (MUCE) AL PARLAMENT DE
CATALUNYA PER INCREMENTAR EL PRESSUPOST
EN EDUCACIÓ
Les entitats i organitzacions del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE)
ens dirigim al Govern de la Generalitat, i en especial al M. Hble. Sr. Joaquim Torra,
per demanar un increment del pressupost en Educació de 240 milions d’euros a
través de la tramitació d’un decret de modificació pressupostària. Amb aquest
propòsit, ens trobarem amb el president de la Generalitat de Catalunya aquest
dimarts 7 de maig.
L’educació pública catalana està endèmicament infrafinançada. No acompleix ni de
lluny el 6% establert per la LEC. Des del 2017 que el Govern no ha impulsat cap
mesura a l’educació pública que millori substancialment la seva qualitat. Les
retallades que es van aplicar de forma «extraordinària» des del primer moment de la
crisi encara no han estat revertides després de sis anys de creixement econòmic.
Això ha afectat al desenvolupament de l’educació pública i ha provocat, entre d’altres,
la massificació d’alumnat a les aules per un increment insuficient de les plantilles; una
falta de planificació de places públiques que puguin donar resposta a les necessitats
d’escolarització i a la tendència de les famílies d’escollir escola pública; una educació
pública no inclusiva i un alumnat cada cop més segregat; una manca de places i de
finançament del Departament d’Educació a l’educació pública de 0-3 anys;
l’estancament de més de 1.000 aules prefabricades; l’increment de les taxes als
ensenyaments postobligatoris i universitaris; el deteriorament de les condicions
laborals de les treballadores de l’educació.
El MUCE treballa des de fa anys per la millora de l’educació pública com a condició
per a construir un país més just i democràtic. Al llarg d’aquest curs 2018/2019 hem
anat denunciant que en els últims anys el Departament d’Educació ha estat
aplicant polítiques que no garanteixen el dret a l’educació de totes en igualtat
de condicions, ha fet greus retallades econòmiques, ha deteriorat la participació
democràtica, les decisions no s’han consensuat amb la comunitat educativa i ha
col·lapsat els centres educatius públics.

Aquesta és la proposta del MUCE de modificació pressupostària:
Conceptes

Quantificació

Període d’aplicació

Reducció de l’hora lectiva al
personal docent 23/18

45M€ 1/09/2019

Finançament de les escoles bressol

16M€ 1/09/2019

Formació obligatòria en educació
inclusiva als professionals de
l’educació pública.

1M€ 1/09/2019

Creació d’una Unitat de diagnòstic i
planificació per al traspàs
progressiu de l’alumnat dels
centres d’educació especial cap a
l’escola pública ordinària amb el
traspàs proporcional dels
professionals.

1M€ 1/09/2019

Contractació de professionals per a
l’atenció de l’alumnat amb NEE en
temps de migdia a les escoles
públiques

10,75M€ 1/09/2019

Reducció ràtios: P3 (20)
1r ESO (25)

7M€+8M€=15M€ 1/09/2019

TEI a cada aula de P3

11M€ 1/09/2019

Creació de 5 centres educatius
públics en municipis amb dèficit de
plaça pública

20M€

Infermers/es escolars (Dep. Salut)

5M€ 1/09/2019

Gratuïtat de les PAU (120 € x
143.000)

5M€

Taxes Universitàries (-30%)

90M€

Taxes postobligatoris CFGS

20 M€

TOTAL

240M€

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) seguirem lluitant en la defensa
d’una educació pública, inclusiva, gratuïta, universal, catalana, de qualitat, laica,
feminista i coeducativa, democràtica i participativa, enfocada a la igualtat
d’oportunitats i adequadament finançada.
Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE)
Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) - Associació de Joves Estudiants
de Catalunya (AJEC) - Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS) - Catalunya
Laïca - Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Secundària
(FAPAES) - Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
(FaPaC) - Federació d’Educació de CCOO - Federació d’Ensenyament de CGTFederació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) –
Federació de Serveis Públics- UGT Educació – Front d’Estudiants (FdE) Sindicat d’Estudiants (SE) - Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) –
USTECSTEs (IAC)

