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La darrera pensada del Departament d’Educació

Escabetxada
als serveis educatius

Tot indica que, un cop més, el Departament d’Educació
s’ha begut l’enteniment.
Si no és així, no s’entén que ara vulguin reduir prop de
200 llocs de treball dels Serveis Educatius: CREDA, CRP,
EAP, LIC, Camps d’Aprenentatge, ...
És que potser han fet un estudi -que desconeixem- el
resultat del qual demostra que les llars d’infants, escoles,
instituts, el professorat i les famílies, ja no necessiten
cap d’aquests Serveis? És que de sobte s’han reduït les
necessitats de l’alumnat? És que el professorat ja no
necessita assessoraments especialitzats? Què ha passat
perquè de sobte el Departament d’Educació decideixi
retallar -perdó, ‘minoritzar’- uns 200 llocs als Serveis
Educatius? Si no és que han de mantenir la seva habitual
línia d’irresponsabilitat i manca de coherència, no
s’entén.
Una altra qüestió és: Des de quan té la intenció de
retallar aquests llocs? Ho contempla en els pressupostos
de l’any 2010? En realitat, el que de veritat caldria és un
augment significatiu dels Serveis Educatius per tal de
poder arribar a satisfer les necessitats de l’alumnat, dels
centres, del professorat i de les famílies. El Departament,

sota l’excusa de reajustaments pressupostaris a causa
de la crisi, o d’una major eficàcia en la gestió dels
recursos, actua com a amo i senyor, tot aplicant uns
criteris diferents a cada lloc de treball en funció d’allò
que interessa reduir. És a dir, actua de manera totalment
arbitrària i discrecional.
USTEC·STEs, conjuntament amb els altres sindicats
presents a la Mesa, hem demanat una nova reunió
per tractar la retallada de llocs de treball als Serveis
Educatius. El Departament està obligat a convocar-la en
15 dies a partir del dia 28 d’abril.
USTEC·STEs s’oposa a qualsevol retallada dels
Serveis Educatius com les que pretén portar a terme el
Departament d’Educació.
Els qui des del Departament proposen aquestes
retallades han pensat en la repercussió i en les
conseqüències que tindran als centres, en l’alumnat i en
el professorat? Segurament, no. O, si hi ha pensat, no
els deu importar pas gaire. Haurien de parlar amb les
persones que estan treballant dia a dia en i amb els Serveis
Educatius i aviat tindrien una resposta, precisament la
que no volen escoltar.

Amb l’excusa de ‘l’excel•lència’ la voraç política
destructora del senyor Conseller no té límit. No en tenen
prou amb la supressió dels batxillerats nocturns, amb
la supressió de batxillerats a determinats centres, amb
la supressió d’especialistes d’EE a les ZER, de suprimir

grups en centres públics mentre amplien el concert als
privats, . . . Ara, a més, es proposen també desmuntar els
Serveis Educatius.
No serà que tenen la intenció d’externalitzar-los?

USTEC·STEs s’oposa a la
retallada dels Serveis Educatius

Ja n’hi ha prou!

USTEC·STEs

Participa en les mobilitzacions convocades unitàriament.
• Del 29 d’abril al 22 de maig: referèndum als centres http://www.sindicat.
net/auto/ref/
• 6 de maig: tancades en centres i tancades sindicals.
• 11 de maig a les 18 h: concentració a la plaça de Sant Jaume per rebutjar
la política de retallades de plantilla, tancaments de grups, Serveis
Educatius, CAEP, . . .. Porteu les vostres pancartes i cartells.
• 18 de maig: vaga i manifestació de tot l’ensenyament públic.
• 29 de maig: manifestació social de tota la comunitat educativa a Barcelona.
• 7 de setembre: acollida en els centres de l’alumnat a la seva hora però no
començar les activitats lectives fins les 11 hores.
• 28 de setembre: vaga i manifestació de tot l’ensenyament públic.
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