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LA SOLUCIÓ ESTAVA A CANET I NINGÚ NO LA VEIA 

 

Sembla mentida. El que no han aconseguit els sindicats majoritaris en 

dècades, ho fa una família d'una escola de Canet. Només volien que 

s'apliqués la llei, que el seu fill pogués tenir un 25% de les hores en castellà, 

una matèria més, res més.  

Però no podien imaginar el favor que li han fet a tota la comunitat 

educativa- 

Perquè, després que el Departament d'Educació repetís per activa i per 

passiva que no hi ha diners per personal de suport, per restablir en tots els 

estadis del personal docent a sis anys (recordem que per tenir el primer han 

de passar nou anys), per recuperar el Fons d'Acció Social, l’aportació al plà 

de pensions, per a què els professors de secundària i els mestres tornin a 

tenir les hores de classe d'abans de les retallades i que els majors de 

cinquanta-cinc anys tornin a tenir la reducció de les dues hores lectives i 

que els terços de jornada es converteixin en mitges jornades, resulta que el 

Sr. Conseller treu de la màniga un professor de suport(a cada aula!), si algun 

alumne demana classes en castellà. 

Imagineu? És fàcil fer els càlculs. Si una escola de primària té una línia, és a 

dir, 9 aules i 9 professors, passaria immediatament a tenir-ne 18 només que 

a cada classe hi hagués un alumne que sol·licités aquest 25% famós. 
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No hi havia diners per res, ni per arreglar les calderes obsoletes d'alguns 

centres educatius, ni per renovar els patis, ni per crear aules d'acollida o 

UEC.  

El discurs sempre era la manca de pressupost, que calia esforçar-se i 

adaptar-se al que cada escola té. Ara, ja s'ha solucionat tot.  

 

Els sindicats ja no cal que s'esforcin gaire. Només caldrà demanar a una 

família de cada aula que demani el 25% d'hores en castellà i, 

automàticament, es doblarà el professorat del centre educatiu.  

 

Gràcies, família de Canet! 

 

ELS DOCENTS JA ESTEM FARTS DE SER LA MONEDA DE 

CANVI DELS POLÍTICS 
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