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L’AVANÇAMENT DEL CURS 2022-2023:

UN MALSON PER AL 
PERSONAL LABORAL

Si l’avançament del calendari d’aquest curs ha 
causat grans trasbalsos en l’organització dels 
centres i una clara vulneració dels drets dels 
docents, pel que fa al personal laboral, les con-
seqüències han estat molt pitjors. USTEC·STEs 
hem detectat nombrosos abusos cap a aquest 
col·lectiu fruit d’un avançament que no volia 
ningú i d’una estudiada ambigüitat en les ins-
truccions que han comportat un empitjorament 
de les condicions en què s’han desenvolupat les 
seves responsabilitats.

S’entenia que les tardes de lleure havien de ser 
organitzades i supervisades per serveis externs. 
Tanmateix, s’han detectat nombroses vulneraci-
ons de la normativa, perquè bona part del Perso-
nal d’Atenció Educativa (PAE) ha hagut de parti-
cipar en unes tasques que no li corresponen, atès 
que només és responsabilitat seva la formació 
formal i reglada. Les tardes de lleure de setem-
bre pertanyen clarament a l’àmbit de l’educació 
informal i no reglada.

https://www.sindicat.net/


A això cal sumar-hi que la precipitació del can-
vi de calendari ha propiciat carència de personal 
especialitzat i ha implicat l’increment de la jor-
nada laboral del PAE. 

És obvi que els canvis provocats per l’avança-
ment de calendari han incrementat la mala orga-
nització i aquesta, al seu torn, ha propiciat una 
mala gestió de l’entrada del PAE als centres. Els 
nomenaments a finals d’agost van ser pèssims, 
moltes places no van quedar cobertes i el col-
lectiu s’ha sentit menystingut perquè els nome-
naments no es van fer efectius fins al cap d’un 
mes i en alguns casos fins i tot més.  

Allà on s’ha implementat el primer cicle d’in-
fantil, s’ha detectat que no hi havia prou perso-
nal nomenat i que les aules no estaven prepara-
des per a l’inici del curs, ja que no es disposava 
de material bàsic (ni taules, ni cadires, ni mate-
rial didàctic, ni material de joc…). Evidentment, 
això no es va poder resoldre en dos dies de pre-
paració i va evidenciar la falta de la figura d’edu-
cadora de llar d’infants. A més, a diferència del 
que havia passat en les darreres dècades, no es va 
poder fer adaptació. El monitoratge contractat 
en centres comptats no s’encarregava d’aquest 
alumnat del primer cicle d’infantil, que també 
és alumnat de ple dret, i es produïen situacions 
delicades perquè no es podien deixar aquests in-
fants sols.

En molts centres el personal laboral s’ha fet 
servir com a comodí per suplir les carències de-
rivades de la manca de monitoratge. En aquest 
sentit, ni el Departament ni la inspecció van do-
nar instruccions prou clares per recordar que el 
personal laboral no podia ni havia de cobrir les 
tardes de lleure.

És per tot això que el personal laboral arriba a 
la conclusió que l’avançament del curs no ha es-
tat dolent: ha estat pèssim. Aquest avançament, 
motivat exclusivament per una voluntat de cus-
tòdia d’infants, en un acte de populisme peda-
gògic, demostra una manca de sensibilitat cap a 
la comunitat educativa. El col·lectiu del personal 
laboral, que és qui concentra els abusos derivats 
d’una mala planificació i d’una carència estruc-
tural de recursos, ha estat qui en molts dels ca-
sos ha acabat pagant aquest agreujament.

És per això que el PAE considera que s’ha 
d’abandonar radicalment aquesta idea de l’avan-
çament del curs i disposar d’un mínim de set o 
vuit dies de setembre per a la preparació de l’ac-
tivitat educativa als centres. Així mateix, espera 
que mai més es prenguin decisions al marge de 
la comunitat educativa i en contra de l’opinió de 
tothom, especialment en referència a l’alumnat 
que també ha patit per les condicions de calor i 
la manca d’activitats de qualitat.
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