CAMPANYA: TOTA LA PLANTILLA AL CENTRE L’1 DE SETEMBRE
Els darrers anys han estat marcats per dràstiques retallades econòmiques que han fet reduir el
pressupost general dedicat a l’educació de 6.308,9 M€ el 2010 a 4.403,8 M€ el 2015, mentre que,
entre el mateix període, l’alumnat ha passat de 1.231.778 a 1.306.508, segons dades de la pròpia
Generalitat.
Aquestes dures retallades que han implicat una disminució de recursos relatius i absoluts en el
sistema, amb undèficit de 7.000 docents, una gran pèrdua d’hores de classe en base al no
cobriment de les substitucions i moltes altres mesures que han perjudicat el dia a dia a escoles i
instituts.
Aquest any, tanmateix, mentre que el PIB sembla créixer al voltant d’un 3% i el projecte de
pressupostos contempla un increment de 211,2 M€ a la partida d’educació, cap de les urgències
reivindicades per USTEC∙STEs han estat ateses. I entre aquestes, la prioritat és aconseguir que els
centres disposin de tota la plantilla destinada el primer dia d’activitat laboral i organitzativa del
curs vinent, és a dir, l’1 de setembre, i que totes les substitucions siguin cobertes des del primer
dia.
Les conseqüències d’aquesta negativa per part del Departament són percebudes entre les famílies
i l’alumnat, i això genera un mal profund en el sistema. L’experiència de cursos anteriors ha estat
prou negativa. En els darrers anys, un percentatge significatiu de les plantilles, professorat interí i
substitut ha estat nomenat el primer dia que l’alumnat inicia les classes. Això comporta la pèrdua
de l’imprescindible tasca de coordinació i preparació del curs, d’assignació de classes i matèries, i
la transmissió d’informació necessària sobre el grup, la família i l’alumnat. El nomenament de
professorat en aquestes circumstàncies projecta, per a les famílies i l’alumnat, una imatge
d’improvisació i representa una manca de respecte, per part de l’administració, envers la
comunitat educativa.
El no nomenament de professorat substitut des del primer dia que es produeix una baixa ha
representat una pèrdua d’hores de classe i atenció a l’alumnat molt superior a les vagues dels
darrers anys, i també representa un missatge que l’educació no és essencial.
Els càlculs del que representa satisfer ambdues reivindicacions, que entenem que no només són
del professorat, sinó que del conjunt de la comunitat educativa, representaria menys de 5 i 40 M€
respectivament, un percentatge ínfim respecte el pressupost general de la partida d’Ensenyament,
i que té, per exemple, una clara correlació amb els 30 M€ que representen els concerts a escoles
que segreguen per sexe, o el 1,5 M€ destinat al Consell d’Avaluació del Sistema Educatiu, o els
700.000 € destinats a l’obtenció de certificats ISO a empreses privades, despeses secundàries
respecte al que resulta elemental.
Amb aquest programa mínim de reinvidicacions, USTEC∙STEs inicia una campanya per a la qualitat
del sistema educatiu que comença per una qüestió tan bàsica com el fet que cada alumne tingui
un professor, com a mínim, a la classe des del primer dia, ni al llarg de tot el curs.

