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Pixar fora de test 

Sembla que ja no sorprenen els atacs del Govern de la Generalitat, de la 

Conselleria d'Educació, al professorat en general. La manca de recursos, la 

improvisació, la irresponsabilitat i la ineptitud, s'uneixen a la ignorància i a 

les bajanades que s'han de sentir gairebé cada dia.  

El Departament que dirigeix Josep González-Cambray mostra dia rere dia un 

desconeixement total de la situació a escoles i instituts, amb un menyspreu 

absolut a la tasca educativa i a les circumstàncies derivades de la pandèmia. 

 

 

 

Les substitucions de professorat són caòtiques, si és que arriben, i els equips 

directius no paren de manifestar la seva saturació davant un caos que es 

podria haver evitat en gran manera. 
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Per si tot això fos poc, es posa damunt la taula una nova exigència per poder 

fer classe, acreditar el nivell C2 de català.  

La sorpresa ha estat majúscula, perquè dies abans, els mateixos 

responsables de les àrees lingüístiques deien que la immersió ha funcionat i 

funciona.  

De fet, sembla com si el professorat fos el culpable del descens en el nombre 

d'usuaris de la llengua catalana i de la seva qualitat en l’ús, quan els factors 

que poden condicionar aquest fet, és ben evident que són d'índole diversa.  

Una vegada més, el Govern i el Departament d'Educació intenten tapar la 

seva incompetència llençant una cortina de fum per aconseguir que les 

persones que treballen en l'àmbit educatiu oblidin les mancances i les 

demandes que continuen damunt la taula des de fa una dècada. 

Des del sindicat ASINPRE volem denunciar aquestes maniobres que només 

tenen com a finalitat traspassar neguits innecessaris al professorat, trencant 

totes les taules de negociació, provocant malestar i, sobretot, 

desencadenant moltes preguntes que, ara per ara no tenen solució.  

Ens preguntem si ara el tema que més preocupa al Departament és 

l’acreditació d’un nivell de català que tots els docents ja van justificar en el 

seu dia, molts d’ells obtenint-lo no només a la universitat, sinó també als 

centres de normalització lingüística.  
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També si aquest requisit és legal, ja que el nivell C1 és el es que demana a 

nivell europeu per poder exercir la tasca docent. Només cal acreditar el C2 

quan el docent imparteix l’ensenyança d’una llengua, no quan es tracta per 

exemple d’impartir una assignatura com per exemple Educació Física.  

Entenem que no es pot requerir el mateix nivell de coneixement que el 

professor que està ensenyant llengua catalana, anglès, francès, castellà. 

 

Pensem que és el moment de dir prou a aquests jocs polítics que no fan més 

que complicar la vida dels centres, afegint més estrès a la nostra tasca, com 

si no tinguéssim prou amb tot el que estem vivint. 

 

 

També, de camí, apart de demanar cada vegada més requisits als docents, 

caldria recordar al Sr. Conseller que s’enrecordi de millorar les condicions 

laborals que es van perdre posant d’excusa la crisi econòmica de l’any 2012.  
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Per exemple, la reducció de l’horari lectiu, reducció de les ràtios, jornades 

mínimes dels substituts de mitja jornada (eliminant els terços), reducció de 

les 2 hores lectives dels més grans de 55 anys (això demostra el que valoren 

al docents que han donat tota la vida a l’educació), recuperació del Fons 

d’acció social (com la resta d’administracions han fet), aportació al Pla de 

Pensions, etc.... I com a colofó que es compleixin les dotacions de personal 

perquè l’escola inclusiva funcioni com cal, i no com està sent ara, que 

funciona gràcies al sobreesforç dels docents. 

Ens preguntem si a tots el funcionaris dels grups A i A2 de la resta de la 

Funció Pública catalana també s’ha pensat exigir aquest requisit per poder 

exercir la seva tasca diària 

A més de demanar consens i diàleg, des del sindicat ASINPRE estem 

convençuts que aquesta idea no és més que un conjunt de fets per tapar la 

realitat, una manera com una altra d'enganyar al personal, de despistar i 

d'enredar per aconseguir que no pensem en el que realment és important.  

No ho permetrem. 
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