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EL PARADIGMA DEL SENYOR CONSELLER D'EDUCACIÓ 

 

Just quan el descens de natalitat és més acusat que mai, resulta que 

es "decideix" reduir les ràtios a P3, és clar, si la natalitat ha baixat i 

no hi ha nens de tres anys, és normal que es redueixin les ràtios a 

aquesta edat. Això sí, segueix el tancament d'aules i de centres, però 

sembla estrany que es parli d'una reducció al 99% dels centres, per 

què no del 100%? 

Com l'estadística es pot manipular, continuarem veient aules amb 25 

i 27 alumnes, per què no es redistribueix entre els centres o línies 

que estan desapareixent?, això sí que comportaria menys ràtio i una 

millor qualitat. 

El veritable paradigma seria que a primer d'ESO la ràtio fos de 20 

alumnes i al Batxillerat de 25, i no esperar deu anys a què no hi hagi 

natalitat per fer-ho. 
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Quant a la modificació dels currículums, diu que no es podia haver 

ajornat més i es comença a presentar al març de l'any 2022 per 

començar l'1 de setembre del 2022. Senyor conseller veient el que 

l'importem els docents, potser podria haver fet aquest anunci el dia 1 

de setembre de l'any 2022, ja sap vostè que els docents ens ho 

empassem tot. 

Què passaria si el col·lectiu docent per una sola vegada, s'unís i li 

digués que NO, que no anem aplicar el nou currículum? Per què hem 

d'acatar si vostè incompleix les sentències? 

Al correu electrònic que vostè ha enviat als docents de Catalunya, 

ens diu que vostè es farà responsable si no s'acata la sentència. Per 

què en comptes de trametre-ho per correu electrònic no publica un 

reial decret que digui que en cas d'incompliment vostè serà l'únic 

responsable i que es farà càrrec de les possibles conseqüències 

d'aquest incompliment? Tot al contrari, el que fa és obligar a 

direccions i professorat a incomplir perquè sap que quan hi hagi una 

denúncia aniran pel director i els professors que incompleixin i no per 

vostè que és un aforat.  

A més, en cas de sanció a vostè aniria a càrrec dels nostres impostos, 

però a la direcció del centre o als professors els farien pagar de la 

seva nòmina, i en cas d'obrir un expedient i ser apartat de la docència 

per una condemna penal, ens imaginem que en cap cas no farà un 

Decret on posi que els hi pagarà vostè de la seva butxaca el sou 

íntegre fins al moment de la jubilació. 
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Continuant amb el mateix paradigma, com a docents no hem d'acatar 

cap de les mesures que vostè està proposant, com per exemple la 

modificació del calendari escolar.  

El seu correu no fa cap esmena del rumor que corre de què tots els 

docents hauran d'anar a treballar durant el mes de juliol per tal de 

preparar el curs vinent, aquesta feina bruta se la deixa a les 

direccions, perquè ells siguin els dolents de la pel·lícula, es portin les 

queixes i s'enfrontin al professorat. 

Dona mostres vostè de no tenir ni idea d'educació quan planteja fer 

un canvi de currículum en el mes de març per implantar al setembre 

i un canvi de calendari escolar sense conèixer el que tot això suposa 

per a les direccions i el professorat. 
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Alertem al professorat que, segons consta en la normativa, només 

s'anirà a treballar al mes de juliol en casos excepcionals, tal com que 

l'escola s'ensorri, no per fer un curs que es podria haver realitzat 

durant el curs escolar, o per netejar les classes, ja que, amb tot el 

respecte del món, per aquestes tasques ja hi ha un personal de neteja 

assignat.  

En resum, l'avançament de les classes al dia 5 de setembre no ha de 

servir com a excusa per canviar les nostres condicions laborals, com 

tenen els docents de la resta de l'Estat, o és que els docents catalans 

som els superherois d'aquesta història i que anem al caprici d'un 

conseller que no té ni idea de com funcionen els centres escolars i 

que imposa de forma "caciquil" el que li rota pel cap, sense un 

consens amb la comunitat educativa. Es veu que només escolta a 

fundacions privades. 

Que sàpiga el senyor conseller, que començar a treballar l'1 de juliol 

en un nou centre suposa l'acomiadament massiu del professorat 

interí i substitut al 30 de juny, per poder fer un nou contracte que 

que comenci 1 de juliol ja que els contractes vigents acaben el 31 

d'agost, d'acord amb el nou Reial decret aprovat això suposarà la 

indemnització dels milers d'interins i substituts acomiadats.  

Des del SINDICAT ASINPRE en cas que es produeixi modificació del 

contracte posarem tots els mitjans per reclamar les indemnitzacions 

corresponents per acomiadament indegut que recordem que són vint 

dies per any treballat. 
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Per al professorat funcionari si no hi ha modificació de contracte us 

demanem que no aneu al nou centre ni contacteu. 

 

Us volem fer una reflexió important: si qualsevol de vosaltres té un 

accident in-itinere (de l'escola a casa i viceversa) i el centre de treball 

és diferent del que consta en el contracte no es considerarà, amb les 

conseqüències econòmiques que això comporta. 

També recordem que els centres privats al juliol no han d'anar a 

treballar, ja que el seu conveni recull que és un mes inhàbil que el 

professorat dedica a la formació. 

Això comportaria un greuge comparatiu i discriminatori respecte amb 

els treballadors de l'escola pública. 

Quant a l'estabilització del personal interí, veiem molt amoïnat al 

senyor conseller, perquè ha eliminat la convocatòria d'aquest any de 

6000 places per a secundària, deixant al professorat interí amb 

només dues oportunitats per aprovar. Li recordem al senyor conseller 

que el 31 de desembre del 2024, la taxa d'interinitat ha de ser inferior 

al 8% i no com indica en el seu escrit inferior al 10%. 
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Finalment, volem agrair-li al senyor conseller, que demostra tenir 

millors assessors de l'ensenyament privat que de l'ensenyament 

públic, el dret que tenen el dia d'avui els treballadors d'ensenyament 

privat: la jubilació de relleu.  

 

Si més no, s'oblida que a l'ensenyança pública des de l'any 2011 la 

jubilació de funcionaris i interins és pel règim de la Seguretat Social, 

i que aquesta és a 66 anys i sis mesos aquest any, per la qual cosa 

el que caldria és que els docents de pública tinguéssim el dret a la 

jubilació de relleu tal com els nostres companys de 

privada/concertada. Això sí que és un paradigma senyor conseller. 

 

L'únic positiu del seu correu és la confirmació de l'eliminació de 

contractes inferiors a mitja jornada, es refereix als que volen substituir 

a les reduccions d'un terç perquè molts professors pensen que no 

podran reduir la seva jornada i no és així. Era inadmissible tenir 

professors guanyant 600 euros al mes. 

 

Campanya ASINPRE no terços 
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Per acabar, i com a resum destaquem la mirada pedagògica del 

senyor conseller, que clarament aposta per l'ensenyament privatitzat, 

on el professorat no té ni veu ni vot, no se li pregunta ni se li respecta, 

i té por a donar la seva opinió i que això suposi perdre la seva vacant. 

Tot això ja està passant, per culpa del decret de plantilles, i anirà a 

més si no canvia la mentalitat dels que gestionen el Departament 

d'Educació a Catalunya. 

 

Per tot això i moltes coses més: 

 

MARXI A CASA SENYOR 

CONSELLER 
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