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Per al proper curs: + hores - recursos - qualitat

Retallada de plantilles a secundària

Malauradament aquest curs no és una excepció i ens 
tornem a trobar amb els mateixos mals dels darrers 
anys, les retallades en plantilles i en despeses de 

funcionament. a l’escola pública. Aquesta suma fa que, any 
rere any, el pes que es va acumulant es faci cada cop més 
insostenible i posi en perill l’educació de les classes populars 
i dels sectors més desafavorits de la societat. 

Enguany la retallada de les plantilles és el tema que 
aquestes darreres setmanes preocupa al col·lectiu del 
professorat i que, de retruc, també hauria de preocupar a les 
famílies, ja que implicarà una minva en la qualitat educativa 
malgrat els esforços que realitzem tots els docents. 

La nova Conselleria ha presentat tot un seguit de 
mesures que afectaran, necessàriament a la baixa, l’actual 
configuració dels llocs de treball dels nostres centres, cosa 
que, a més, també pot comportar desplaçaments per pèrdua 
de llocs definitius, la qual cosa dificultarà l’estabilitat dels 
equips docents amb tot el que això comporta. 

A la secundària, l’augment d’una hora lectiva a tot el 
professorat i la reducció d’entre 6 i 9 hores de càrrecs de 
coordinació (mesura que ja va ser aplicada el curs anterior), 
són els dos factors més determinants d’aquesta retallada 
que ens ve al damunt,  però no són pas els únics. 

A la Formació Professional igualment hi ha l’augment 
d’una hora lectiva i, a més, una gran disminució d’hores de 
coordinació: 1 hora per al cap de departament o de seminari, 

2 hores per al coordinador d’FP (amb 6 - 9 grups) 1 hora per 
al responsable de manteniment.  

Tot això se suma a altres mesures derivades dels decrets 
d’autonomia i de direccions, que fan possible una major 
arbitrarietat i empitjoren les condicions de treball dels docents: 
places ocupades a través de concursos específics, càrrecs 
addicionals subjectius amb complements econòmics propis, 
funcionament poc o gens democràtic dels centres, possibilitat 
d’augment de l’horari docent del professorat, etc.

En definitiva...
•	Menys	salari
•	Més	hores	de	treball
•	Menys	hores	de	coordinació
•	Menys	pressupost	per	al	funcionament	dels	
centres
•	Impossibilitat	de	reducció	lectiva	a	partir	
dels	55	anys
•	No-cobriment	de	totes	les	substitucions
•	Necessitat	de	treballar	9	mesos	per	poder	
cobrar	l’estiu	per	al	personal	interí	i	substitut	
•	Més	desplaçaments,	menys	estabilitat,	més	

atur....
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Totes aquestes mesures, i d’altres com ara el cobrament del 

juliol per als substituts -que passa de 6 a 9 mesos el temps 
de  serveis prestats requerit per tal de poder-lo percebre-  el 
no-cobriment de les baixes inferiors a 14 dies a batxillerat 
i la dificultat real de cobrir les reduccions als majors de 59 
anys,  i que per tant hagin de ser els mateixos centres els qui 
cobreixin aquestes hores, i l’esquifit pacte d’estabilitat només 
per al professorat que ja hi està acollit, situen la política de 
la Conselleria en un àmbit estrictament economicista, ben 
lluny del que ha anat predicant la consellera Rigau, i del que 
realment necessita l’ensenyament públic del nostre país. 

A més,  hem de tenir en compte que totes les mesures 
proposades recauen sobre l’ esquena del professorat, 
sense cap mena de contrapartida i després d’haver aplicat 
les retallades salarials  vigents des del curs passat i més 
recentment les dels Fons d’Acció Social –que desapareix 
en la seva pràctica totalitat- i les de les  aportacions als 
nostres plans de pensions, que queden congelades. I allò 
que agreuja encara més aquestes mesures és que no tenen 
un límit temporal clar  i que, per tant,  poden que dar com 
definitives. 

Si amb tot això no en teníem prou, la consellera Rigau 
s’ha despenjat informant-nos de l’obertura i ampliació de 
nous concerts amb centres privats, i en no només les etapes 
d’ensenyaments obligatoris. Així, ens podrem trobar que 
alguns dels nostres alumnes es vegin obligats, en alguns 
casos, a cursar els seus estudis postobligatoris en centres 
concertats en contra de la seva voluntat, ja que no hi haurà 
prou oferta pública i, en canvi, sí que s’hauran autoritzat 
nous grups o noves especialitats en centres privats concertats.

Totes aquestes mesures que ens cauen al damunt, totes 
aquestes retallades al sector públic de l’educació i als nostres 
salaris com a treballadors, les justifiquen en nom de la crisi 
quan, en realitat, la crisi no és cap altra cosa que l’excusa 

per impulsar la introducció de la gestió privada al sector 
públic educatiu, amb la desviació de diner públic –sense 
retallades- al sector privat educatiu o, directament, de la 
privatització de sectors educatius, com ara l’educació dels 
0-3 anys o l’educació de persones adultes.

El tractament de la diversitat en perill
El tractament de la diversitat és una de les qüestions cabdals 

a secundària: alumnat que necessita adaptació de  continguts 
a l’alta,  un PI (pla individualitzat),  nois i noies nouvinguts 
que han de ser atesos en una aula d’acollida,  els que fan 
escolarització compartida perquè manifesten trastorns psíquics 
i/o conductuals, els que necessiten una USEE...

Amb la retallada de recursos i de les hores de coordinació, 
a més de l’augment de l’horari lectiu del professorat, els 
instituts han  perdut tot el que estava destinat a la inclusió 
de l’alumnat en general i el del NEE en particular: la 
flexibilitat en l’organització curricular i  les hores d’atenció 
individualitzada a l’alumnat amb problemàtiques cognitives, 
conductuals, psicològiques, etc. Ara bé, el més greu és que 
s’ha perdut la possibilitat de continuar atenent -los. 

També els recursos pedagògics i psicopedagògics s’han 
anat perdent: amb 9 h setmanals de dedicació, la figura del o 
de la  psicopedagoga no pot assumir la diversitat. Les aules 
d’acollida han deixat gairebé de rebre dotació, l’educació 
compartida també,  les USEE tenen moltes dificultats i molt 
poca implantació en els instituts públics, però es continuen 
obrint en escoles concertades que tenen ESO...  La gran 
retallada dels Serveis Educatius es fa al mateix temps que es 
contracten serveis d’assessorament psicopedagògics externs 
(SEETDIC, per exemple).

El Departament d’Ensenyament s’ha tret la careta i ha 
desmantellat els instituts dels recursos que sostenien 
la política d’inclusió, però continua dedicant diners als 
concerts d’escoles d’elit que no segueixen cap de les 
directrius que, en termes d’inclusió i diversitat, promou el 
mateix Departament.  

Deixarem que continuï?
Dependrà de nosaltres, de les mobilitzacions que siguem 

capaços de dur a terme, que se’n puguin sortir. Només així 
ho podrem aturar.

Aturem les retallades!
Defensem l’ensenyament 
públic!


