Nova ofensiva contra l’ensenyament públic!
Ni LEC, ni reduccions de plantilles!
Darreres idees del Departament
A la mesa sectorial del 22 d’abril, el Director General de Recursos del Sistema Educatiu va
informar que en les reunions que havien mantingut amb les Juntes Centrals de Directors/es de
primària i secundària havia sortit una “pluja d’idees“ que el Departament estava estudiant i vol
aplicar el curs vinent. Entre elles:
Treure les hores de coordinació i les tutories de l’horari lectiu. Es considerarà lectiu només
l’atenció directa a l’alumnat en classe. Les feines de coordinacions i tutories passaran a la franja
de l’horari de permanència en el centre. El professorat que desenvolupi aquestes tasques rebrà
un complement retributiu.
No considerar les hores d’esbarjo com activitat lectiva. El professorat veurà incrementat el
seu horari lectiu en el temps que no li pertoqui vigilància de pati.
Retall de plantilles centre a centre, especialment en aquells que consideren que tenen excés de
professorat (antics CAEPs, centres amb projectes.)
També van plantejar altres mesures, com la reducció de centres que imparteixen el batxillerat
nocturn (que ja ha estat comunicada a uns quants IES) i de grups de Batxillerat i FP que tinguin
“un grau d’absentisme escolar que no justifiqui el seu manteniment”, la denegació de comissions
de serveis a bona part del professorat destinat a serveis educatius i programes de formació i el
control i la reducció de l’absentisme laboral.
Els representants del Departament es van comprometre a què en un termini de dues setmanes (és
a dir, a principis de maig) comunicaria a les direccions i a les organitzacions sindicals la mesura o
les mesures que pensava aplicar.
És molt significatiu que després de la massivitat de la vaga del 19 de març, el Departament
exclogui del període de propostes i de la negociació els sindicats convocants de les vagues i
mobilitzacions i no tingui en consideració la plataforma reivindicativa que compta amb el suport
d’una majoria molt qualificada del professorat
Totes les noves mesures plantejades tenen el mateix objectiu final que l’anterior de les hores
extres. El Departament d’Educació no vol assumir la seva responsabilitat davant l’ensenyament
públic i en un moment en que cal un augment de plantilles s’amaga sota el parany de la crisi per
intentar portar a terme un expedient de regulació d’ocupació més o menys encobert. Totes
aquestes mesures suposen: reducció de plantilles, desplaçaments de professorat i que molts
interins i substituts es quedin sense feina o amb uns períodes de contractació molt inferiors als
d’aquest curs. I, repercuteixen negativament en la qualitat de l’ensenyament públic.
No obstant, sí hi ha diners per a les patronals de les privades concertades
La crisi econòmica sembla que no ens afecti de la mateixa manera. A l’ensenyament públic
serveix com a justificant de la reducció de plantilles, de l’empitjorament de les condicions laborals
del professorat i d’una nova reducció de la qualitat (més dificultats per a les coordinacions
pedagògiques, per a l’atenció a alumnes i famílies...)

Però, les subvencions a les patronals privades continuen creixent. Pocs dies abans de l’última
vaga, el Conseller Maragall va signar l’Ordre EDU/85/2009 per la qual durant aquest curs el
Departament concedirà:
9.340.000 euros als centres de 0-3 anys sense finalitat de lucre (segons mòduls que van del 800
als 1.500 € per alumne i curs);
5.743.995,45 euros als centres d’educació especial per despeses de personal dels serveis de
menjador, esbarjo i transport;
1.896.000 euros als centres que tinguin un mínim de 9 alumnes que s’hagin incorporat, des de
setembre de l’any 2007, per primera vegada al sistema educatiu de Catalunya, entre els cicles
mitjà i superior d’educació primària i els ensenyaments d’educació secundària obligatòria; d’acord
amb l’escalat següent: entre 9 i 15 alumnes: 12.000 €! i més de 15 alumnes: 18.000 €!;
6.498.000,00 euros per al finançament d’activitats complementàries de l’alumnat amb necessitats
educatives específiques, d’acord amb els següents mòduls: 600 € al curs per a cada alumne
d’educació infantil de segon cicle, d’educació primària i d’educació especial i 300 € per a cada
alumne d’ESO;
i, 2.058.660 € en altres subvencions (reutilització de llibres de text, aprenentatge actiu d’idiomes,
innovació educativa, biblioteca escolar i pla experimental de llengües estrangeres) competint amb
els centres públics i municipals.
En total, 25.536.665,45 €
La LEC cada vegada més favorable a la concertada
Mentre tant, la Comissió d’Educació del Parlament continua la discussió i negociació d’esmenes.
Les notícies que rebem sobre el pacte entre PSC, CiU i ERC van en la mateixa direcció que la
nefasta política educativa del Departament:
- manteniment de les subvencions als centres de l’Opus que discriminen per raó de gènere,
malgrat la sentència del Tribunal Suprem i els exemples d’altres administracions educatives ;
- extensió dels concerts als estudis de batxillerat i formació professional en el centres
privats; tot i que la Constitució i la LOE redueixen la concertació als nivells d’educació bàsica, la
futura LEC declarà gratuït el segon cicle d’educació infantil en centres públics i concertats i deixarà
oberta la porta a d’altres ensenyaments.
No obstant l’alternativa no és, com planteja ICV, tornar al Pacte Nacional per l’Educació que ens
va imposar el desastre pedagògic de la 6a hora a primària, va consolidar els concerts i suposaria
una única xarxa educativa en detriment del paper central que ha de tenir l’ensenyament públic.
Continuem les mobilitzacions! Cap a la vaga al juny!
Cal continuar les mobilitzacions fins a la retirada formal o no posada en marxa de les mesures
proposades pel Departament i contra la deriva privatitzadora i jeràrquica de la LEC:
Setmana del 4 al 8 de maig: “cap centre sense pancartes, cartells, enganxines..” Que
cada centre decideixi accions de lluita: jornades obertes a les famílies, actes lúdicsreivindicatius, tancaments, etc.
Dia 12 de maig: concentració a les 19 h. a la Plaça Sant Jaume de Barcelona
Altres accions
També preparant una nova convocatòria de vaga a principis de juny que a més d’exigir la
dimissió del conseller Maragall i mostrar el nostre rebuig a la seva política educativa, posi en
evidència els grups parlamentaris i la Comissió d’Educació fent que la manifestació finalitzi al
Parlament de Catalunya.

