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USTEC·STEs DEFENSA L’ESCOLA RURAL 

Aquests darrers anys el model d’escola pública i en concret el model d’escola rural,  ha estat en el punt de 
mira dels qui governen. L’escola rural referent d’escola per la seva idiosincràsia, està sent atacada. Primer 
pel decret d’autonomia i ara pel decret de plantilles. Tots dos decrets provenen de la LEC (llei d’Educació 
de Catalunya).

A hores d’ara tothom coneix o hauria de conèixer el futur que ens depara si s’aprova aquest decret de 
plantilles, que ha estat sobre la taula aquests darrers mesos.

El nostre sindicat ha estat lluitant fermament per la seva retirada en les diferents meses. I no s’ha confor-
mat a demanar només la seva retirada, sinó que n’ha rebatut cadascun dels seus punts. USTEC·STEs quan 
va ser l’hora de parlar de l’addicional segona del decret de plantilles i de provisió de llocs, on es parla ex-
clusivament d’escoles rurals, va explicar a la mesa que aquest decret anava en  contra  de l’escola rural i que 
era inadmissible. El plantejament d’escola rural que signifi ca compartir recursos, ara queda regulat per la 
jerarquització de les direccions, per damunt dels propòsits de cada municipi que conforma una ZER.

I no em vam tenir prou, el nostre representant en el Consell Escolar de Catalunya va emetre un vot par-
ticular (vot discrepant del de la majoria), rebutjant l’anul·lació de la identitat jurídica de les escoles rurals i 
la dilució centralitzadora de les seves estructures, ja que considerem que les Zers comparteixen un projecte, 
però cada poble té la seva escola com a referent.

També hi érem presents quan es negociaven les plantilles pel proper curs, quan va arribar el torn per par-
lar específi cament d’escola rural, USTEC·STEs va ser l’únic sindicat que va exposar a la mesa que demanava 
la retirada del quadre de plantilles. Es va argumentar que per l’assignació de plantilles s’hauria de tenir en 
compte les necessitats de cada centre que pertany a la Zer i no considerar aquesta com a centre únic, i que 
pel fet de compartir projecte educatiu, itinerants i algunes activitats això no implica en cap cas compartir 
plantilles. 

El Departament es va desmarcar dient que el quadre de plantilles ja s’havia aplicat el curs passat ( la qual 
cosa  hem pogut constatar, que no és certa).

Després de tota aquesta lluita estem orgullosos de poder explicar que malgrat no s’atenen a les nostres 
peticions, nosaltres hem fet sentir la veu dels professors i professores que lluiten per l’escola rural i per la 
seva singularitat. El Departament sap que seguim vetllant per l’escola rural i pel manteniment d’aquest 
model de referència de l’escola pública de Catalunya.

La nostra lluita no pararà,  PERQUÈ ENS ENSTIMEM L’ESCOLA RURAL!!! 
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