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Editorial[

Contra  les  retallades  a 
l'ensenyament públic
El darrer Claustre del curs 2011-2012, el  professorat de 
l'Institut Lliçà, va aprovar per unanimitat enviar la següent 
carta a la Consellera d'Ensenyament, després de participar 
en diferents  accions  reivindicatives  contra  les  retallades 
aprovades  pel  govern  de  Convergència  i  Unió  pel  curs 
2012-2013.

Al dia d'avui no hem tingut resposta.

Carta a la Consellera
A l’atenció de la Sra.  Irene Rigau, Consellera  del 
Departament  d’Ensenyament  i  del  seu  equip 
directiu

Ens adrecem a vós per expressar-vos el nostre rebuig a les 
retallades que el Departament que dirigiu ha aprovat pel 
curs 2012-2013, partint de l’anàlisi següent :

En primer lloc, fer palès que les mesures que heu aprovat 
signifiquen  un  atac  sense  precedents  en  el  període 
democràtic  al  sistema  d’ensenyament  públic,  que,  com 
demostrarem,  implica  una  disminució  substancial  de  la 
qualitat  de  l’educació  i  un  greu  empitjorament  de  les 
condicions de treball del professorat.

A continuació citem les  mesures  que considerem 
més  lesives,  i  analitzem  les  seves  possibles 
repercussions:

- Augment de les ràtios, tant a l’ ESO com al Batxillerat i 
als Cicles Formatius.

- No cobrir les baixes fins a l’onzè dia.

- Augment de les hores lectives i no lectives.

- Reducció dels sous.

- Que els substituts només facin i cobrin les hores lectives, 
i no tota la jornada, com es fa des de fa molts anys.

-Tots aquests aspectes comporten una forta desvaloració 
de la tasca del professorat.

Aquests aspectes anteriors impliquen també deixar sense 
feina a un nombre elevat de professorat  interí.  D’altres 
passen  a  ser  substituts  amb  les  condicions  de  treball 
clarament empitjorades.

Paral·lelament  constatem que per  dur  a  terme la  nova 
normativa  no  s’ha  tingut  en  compte  l’opinió  de  les 
Direccions dels centres educatius, coneixedors de primera 
mà de la realitat educativa del país, ni de la resta de la 
comunitat educativa.

Dels impactes negatius d’aquestes mesures pel 
que fa a la qualitat de l’ensenyament cal destacar:

-  Dificultat  d’impartir  i  assolir  els  continguts  de  les 
matèries,  ja  que  l’increment  d’alumnes  per  classe, 
l’augment de les ràtios, és un element clau que repercutirà 
de manera molt negativa en la formació de l’alumnat.

- La supressió o disminució dels programes d’atenció a la 
diversitat,  que,  durant  anys  els  centres  educatius  hem 
elaborat,  implementat  i  millorat,  que  ens  han  permès 
atendre les necessitats educatives de tot l’alumnat. Hem 
treballat molt per donar resposta a la diversitat del nostre 
alumnat, tant el de capacitats cognitives elevades, com els 
alumnes  amb  dificultats  intel·lectuals,  així  com  els 
desmotivats  respecte  els  aprenentatges.  Hem  estat 
pioners en la realització de grups d’adaptació curricular, i 
projectes singulars.

- Provocaran un empitjorament del clima de convivència 
dels instituts, tant dins com fora de l’aula, un tema al que 
hem  dedicat  molts  esforços,  desenvolupant  diferents 
estratègies,  tant  des  del  RRI,  com  en  programes  de 
mediació, que des de fa anys portem realitzant.

Pel que fa referència a les condicions de treball del 
professorat,  empitjoren  tant  que  incidiran  de  manera 
important en la seva salut física i psicològica.

No podem fer més feina del que fem fins el curs 2011-
2012,  sense perjudici  de la qualitat  de la nostra feina i 
sense patir repercussions en la salut laboral.

La  manca  de  valoració  per  part  del  Departament 
d’Ensenyament  de  la  nostra  feina  està  provocant 
desmotivació  i  tensions,  i  baixada  de  l’autoestima  del 
nostre col·lectiu.

És, doncs, evident ,que aquesta política educativa incidirà 
de manera molt negativa en la qualitat de l’ensenyament, 
en  la  formació  integral  dels  nostres  alumnes  i  en  la 
qualitat  de  treball,  també  en  la  valoració  social  del 
professorat.

Per tot l’exposat anteriorment, demanem:

-  Que els  responsables  educatius  valorin  i  escoltin  a  la 
comunitat  educativa,  Consells  Escolars,  Claustres  i 
Direccions dels centres docents, per dur a terme la política 
educativa.

- Que es retirin totes aquestes mesures, molt nocives per 
a  la  qualitat  educativa,  que  posen  en  perill  el  projecte 
educatiu que durant anys hem anat construint.

- Que des del Departament d’Ensenyament es reconegui i 
recolzi la feina del professorat.

- Una resposta per part de la Conselleria que dirigiu a les 
nostres propostes.
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