CAOS TOTAL
A principis de gener , el sindicat ASINPRE, en el butlletí demanava
insistentment l'ajornament de l'inici escolar, almenys una setmana,
veient i preveient una onada de contagis espectacular que causaria
greus problemes en l'àmbit educatiu. Els pitjors auguris s'han
complert i el caos és total.
Als contagis entre l'alumnat, s'han afegit els del professorat que han
provocat una allau de demandes de substitucions que l'administració
no pot assumir. L'alleujament de les mesures de prevenció, la
desaparició dels anomenats "grups bombolla" i la pràctica
desaparició de les distàncies entre alumnes, no ajuda ni molt menys
a evitar que els contagis vagin a més.

La desídia per part del Departament d'Educació ha estat total. En
comptes d'evitar una problemàtica que es veia venir, ha optat per
intentar salvar els mobles contractant milers de substituts en l'últim
moment, a correcuita, sabent la possibilitat de no tenir professorat
substitut a les borses com així ha estat, molts d'ells no podran cobrar
el mes de gener pel col·lapse en els serveis territorials.
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Les presses són males conselleres i no tots els centres educatius
estan rebent el professorat que necessiten. Molts d'ells es veuen
obligats a deixar els alumnes al pati quan no poden atendre'ls a les
classes, la qual cosa mostra una vegada més el paper de guarderia
que desenvolupa l'escola. Un afegit més al caos total que impera
aquest mes de gener.

Al sindicat ASINPRE arriben també notícies de substituts nomenats
per especialitats diferents de les seves perquè, bàsicament, s'acaben
els de la llista.
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Qui pagarà aquesta desfeta? No era més fàcil (i més rendible
econòmicament) ajornar la tornada a l'escola una setmana, esperant
un descens de la corba de contagis? El cost d'aquesta manca de
previsió la pagarem entre tots, però el pitjor és que el Departament
d'Educació, el Govern de la Generalitat de Catalunya, tindrà l'excusa
perfecta per no revertir les retallades que van començar el 2012. Una
tempesta perfecta amb la qual els nostres polítics es freguen les
mans.
Continuaran els terços de jornada i no es convertiran en mitges
jornades, no hi haurà reducció de jornada lectiva als majors de
cinquanta-cinc anys, ni la tan demanada reducció de jornada per a
tot el professorat, no es recuperarà el fons d'acció social del que cap
sindicat ja ni es recorda i tampoc no hi haurà ni un euro pel pla de
pensions; unes demandes que tornaran a quedar en l'oblit, ara amb
la fantàstica excusa que calia contractar substituts per cobrir les
baixes dels contagis. Una grollera mentida, una improvisació amb
costos econòmics elevadíssims i que cal denunciar.

Des d'ASINPRE, NO CALLAREM.
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