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Comencem a pagar les conseqüències del “Pacte” i la sisena hora
A poques setmanes de la recent signatura del Pacte Nacional per l’Educació (amb la guinda de la
sisena hora inclosa) , recolzada per CCOO i UGT i amb la permissivitat mostrada per la primera
força USTEC dedicant la seva acció sindical a la vida contemplativa, l’escola pública comença a
patir les primeres conseqüències d’aquest acord.
Les primeres resolucions (calendari escolar...) i aplicacions de les partides econòmiques a
l’escola privada concertada inicien un procés que amagat sota el títol de “servei púbic educatiu” i
la suposada equiparació de la doble xarxa, aprofundeix encara més en les diferències socials,
reservant l’escola pública per a aquell alumnat amb més dificultats socials i econòmiques.
L’escola pública continuarà oferint el seu servei de qualitat adaptant-se a la diversitat social
sense veure incrementats els seus recursos (ni econòmics ni humans: plantilles i reducció de
ràtio), mentre que la patronal de la privada concertada continuarà seleccionant l’alumnat i el
professorat, i ara a més, finançada totalment pels fons públics.
Sisena hora, a corre-cuita i malament:
El Departament ens ha passat la patata calenta als centres perquè ara en quatre dies, a les
acaballes del curs, discutim sobre com organitzar una sisena hora que ningú no es creu (ni el
propi Departament) a partir de models hipotètics i amb un suposat augment de plantilla encara
per confirmar (no s’han comunicat els “criteris” de plantilles per al curs que ve).
Tornem a començar el dia 12 de setembre:
Era previsible i de fet ja venia implícit en el Pacte Nacional: “...El Govern i els agents socials
reconeixen les limitacions que hi ha per fer una distribució més racional dels dies lectius ...” Per
tant, no entenem la sorpresa i indignació dels sindicats majoritaris per aquesta mesura que
representa un gra de sorra del que ens ve a sobre. I plantejar rebel·lar-se (de forma discreta i sense
molestar gaire) per aquesta qüestió a aquestes alçades, resulta si més no insultant per al
professorat.
El Govern destina més de 229 milions a la millora retributiva dels mestres i professors de
l'escola privada concertada (http://www.gencat.net/acordsdegovern/20060411/01.htm):
Tot i que inicialment a l’acord es contemplava una partida de 65 milions en concepte
d’homologació del professorat de la privada concertada, la “generositat” del Departament no s’ha
fet esperar. Aquests 229 milions d’euros aniran en forma de complement similar als estadis
bàsicament i per revaloritzar el complement que percep el professorat recol·locat.
La CGT està d’acord en que els treballadors de l’empresa privada dignifiquin els seus salaris,
però no admetem que sigui en benefici de l’empresari (pagament diferit) i no entenem que allò
que se’ns ha negat durant molt de temps als treballadors de la pública, especialment el professorat
interí i substitut (EQUIPARACIÓ SALARIAL), ara sigui aplicat de forma ràpida, efectiva i sense
cap cost de mobilització.

L'actualització del mòdul de despeses de funcionament dels centres privats suposarà un
increment del 5’54%
Per compensar la desviació de l’IPC dels tres últim anys, l’escola privada concertada veurà
incrementar les seves arques en un 5’54% pels mòduls de despeses de funcionament en relació al
2005, en comptes del 3,45% que estableix la Llei de pressupostos de l’Estat.
A l’escola pública, com sempre, es continuarà aplicant l’augment de l’IPC que marqui la llei de
pressupostos (sense tenir en compte l’IPC català ni els desviaments reals), i els pares/mares
hauran de continuar pagant per l’educació dels seus fills (quotes, llibres, menjador, etc.) tot allò
que no aporta el servei públic perquè ho reserva pel sector privat.
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