
Bon dia, 

 

Som l’assemblea de treballadores de l'educació pública de les comarques de Barcelona.            

La constitució d’aquesta assemblea es va produir després de la VAGA del 29N en què el                

Departament d’Educació no va donar resposta a cap de les demandes de la plataforma              

reivindicativa i, per tant, es va fer palesa la necessitat de donar continuïtat a les               

mobilitzacions per visibilitzar la manca de recursos a l’educació pública. 

 

Primer de tot, volem recordar que el que s’està demanant ens ho van treure en una                

situació excepcional de crisi econòmica on, des de la Generalitat ens deien que calia              

reduir la despesa en educació i sanitat per tal de poder mantenir els serveis públics. Set                

anys després ens trobem que, en un entorn de creixement, aquelles mesures que havien              

de ser temporals van camí de tornar-se estructurals i el Departament d’Educació, tot i              

l’increment d’ingressos, no fa cas de les demandes de la comunitat educativa de més              

recursos per poder atendre l’alumnat com es mereix. 

 

El discurs oficial redueix la problemàtica de l'escola pública a les metodologies i la              

suposada manca de motivació dels docents. Des de l’assemblea volem recordar que en             

tot aquest període de retallades, som els i les treballadores les que hem mantingut la               

qualitat de l’educació pública dedicant un sobre-esforç, i assumint una sobrecàrrega de            

feina degut a la falta de personal, fent més hores i treballant amb aules massificades.  

 

Si volem una escola pública de qualitat, cal promoure les condicions per desenvolupar-la, i              

aquestes passen per invertir en educació, no per la aportació d’hores fora de l’horari              

laboral per part del professorat. El voluntarisme dels docents no hauria de ser un dels               

pilars de l’escola pública, no obstant, avui dia és imprescindible pel funcionament dels             

centres. Per tant, el que estem demanant és tenir els recursos necessaris per poder              

dedicar l’atenció que es mereix l’alumnat de l’escola pública. 

 

La inversió de l’Estat Espanyol en educació comparada amb la resta d’Europa és la              

cinquena començant per la cua, (https://bit.ly/2FFKuXc). Encara més, a Catalunya,          

d’acord amb l’informe de la Fundació Bofill i la UNESCO de novembre del 2018,              

(https://bit.ly/2sBGVZT) som per sota de la mitjana de l’Estat Espanyol, i caldrien 1500             

https://bit.ly/2FFKuXc
https://bit.ly/2sBGVZT


milions d’euros per posar-nos al nivell de la resta de l’estat. El que estem demanant es                

que es dediquin mínim els mateixos recursos que dedica la resta de l'estat, que insistim,               

és dels que menys dedica a europa, i ni tan sols això vol invertir el govern de la                  

Generalitat.  

 

No oblidem que la actual inversió en educació es troba a anys llum del que marca la Llei                  

d’Educació Catalana, que obliga el govern de la generalitat a invertir el 6% del PIB,               

mentre que en els últims pressupostos s’inverteix el 3,9% del PIB. 

 

Finalment, cal recordar que el 31 de gener del 2017, després del cicle de mobilitzacions,               

el Departament es va comprometre a tornar a l’horari lectiu del professorat d’abans de les               

retallades. Dos anys després, aquesta promesa s’ha quedat en no res.  

 

Per totes aquestes raons, comencem un cicle de mobilitzacions que s’inicia amb una             

setmana de lluita del 4 al 10 de febrer amb tancades de docents i famílies a diferents                 

centres de l'àrea de Barcelona i una tancada centralitzada el divendres 8 de febrer a               

l’Escola Montseny de Vallcarca (Bcn), a partir de les 17h amb tallers, taules rodones,              

cinefòrums, etc. Aquestes mobilitzacions continuaran, sense descartar la VAGA, fins que           

s’assoleixi la següent plataforma de reivindicacions. 

 
PLATAFORMA REIVINDICATIVA 

1. Restabliment de l'horari lectiu anterior a les retallades: 23 hores a Primària i 18 hores a                

Secundària. 

2. Retorn a l'horari de permanència del professorat de Secundària: 24 hores. 

3. Reducció de les ràtios: màxim 20 alumnes a Primària i 25 a Secundària. 

4. Conversió dels contrarrestar de 1/3 de jornada a 1/2. 

5. Increment del personal de suport a l'alumnat per atendre la diversitat. 

6. Retorn al caràcter lectiu de les 2 h de reducció a majors de 55 anys. 

7. Recuperació de poder adquisitiu. 

8. Consolidació del lloc de treball del personal interí. 

9. Manteniment de l'FP pública i a Ensenyament. 

10. Retirada del Decret de Plantilles. 

11. Retorn de la inversió a les Escoles Bressol i Llars d'Infants. 

12. Internalització de tot el personal dels centres educatius públics: monitores, vetlladores,           

educadores i personal de serveis. 



Donen suport a l’assemblea de treballadores de l’educació pública de les comarques de             

Barcelona la FAPAC i els sindicats USTEC-STEs, CGT Ensenyament i la COS.  

 

Des d'aquí fem una crida als sindicats a donar suport a l'assemblea de treballadores de               

l’educació pública de les comarques de Barcelona. I els convidem a lluitar conjuntament             

per la recuperació de les condicions d’abans de les retallades. 

 


