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A l’atenció del sr. Josep Gonzàlez-Cambray, Conseller d’Educació.  

Generalitat de Catalunya 

 

Hble. Sr: 

A continuació li remetem el següent comunicat. 

Cordialment, 

La Junta de COLBACAT – Comissió d’Educació. 

_______________________________________ 

 

Comunicat reivindicatiu, Juny de 2022: “Per una millora de l’àmbit artístic 

plàstic als centres de secundaria”. 

 

L'especialitat de Dibuix ha estat històricament poc considerada. Mai no ha estat al centre 

del debat a les diferents lleis. Alguns governs fins i tot gairebé oblidaren la seva regulació 

normativa. 

 

És l'única matèria que, junt amb la Música, tenint presència troncal, té una temporització 

per sota de la normalitat, i sense continuïtat curricular. Aquesta realitat, junt amb la 

manca de recursos, ha fet i fa, que la seva incidència en l'educació global, sigui molt poc 

significativa, i que no pugui esdevenir un model de futur professional pels nostres 

alumnes. 

 

La manca de consideració, i el rebuig a qualsevol proposta externa d'iniciatives per a la 

seva millora, denota una falta d'interès institucional evident, que a més, en els últims 

anys s'ha posat l'accent en la promoció d'altres àmbits de l'educació, deixant de banda 
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les propostes externes per trobar solucions a la multitud de problemàtiques que es 

produeixen als centres educatius. 

 

No s'hi destinen recursos, ni humans ni materials. No s'atenen les problemàtiques de 

pèrdua de matèries, de respecte de l'especialitat pel que fa a la permissibilitat de 

l'intrusisme professional, al desmantellament curricular, a la duplicitat de continguts i a 

l'abús en l'ús de la transversalitat dels continguts, fent cas omís a les queixes 

expressades constantment amb relació a aquests aspectes. 

 

És per això que demanem: 

 

1. El respecte dels recursos humans i materials de la nostra àrea. 

 

- L'augment progressiu de places de Dibuix als centres a partir del curs 2022-2023, per 

a fer front a la implantació del nou currículum que amplia les hores de docència amb 

hores de treball autònom i noves matèries optatives als batxillerats, les quals han de 

poder ser impartides també pels docents de Dibuix. Les places de Dibuix s'han de 

decidir en funció de les necessitats dels centres, s'han de poder augmentar per cobrir 

les necessitats sense haver de minvar les hores d'altres Departaments. Aquest aspecte 

fa que sigui necessari modificar el càlcul de plantilles per una especialitat que no pot 

impartir cap hora més enllà de les purament troncals, i a vegades, ni això. 

 

- Respecte a tots els centres de les aules pròpies de l'ESO i dels Batxillerats, als centres 

que no tenen la modalitat del Batxillerat d'Arts. 

 

2. Respecte del principi d'especialitat. Les hores de les matèries de l'especialitat de 

Dibuix han de ser impartides pels docents de l'especialitat. Els centres ho han de saber, 

i a no ser que sigui en casos molt concrets i específics, aquestes hores han de ser 

impartides per docents de Dibuix. Per tant, en el cas de la nostra especialitat, s'ha de 
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preveure una certa flexibilitat en el catàleg final del centre. El nou currículum preveu 

noves necessitats que s’han de cobrir amb més docents. 

 

3. Demanem pel curs vinent l'augment de la plantilla de docents de Dibuix en ½ 

jornada als centres de 4 línies. I la seva revisió en els anys vinents, i en funció de la 

implantació del nou currículum. 

 

SINDICATS QUE DONEN SUPORT A AQUEST DOCUMENT 
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