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MANIFEST
El professorat de l’INS El Cairat manifesta es seu rebuig cap a la
situació insostenible que viu l’àmbit de l’Ensenyament i que empitjora
dia a dia i sosté que l’ensenyament públic de qualitat és un dret bàsic i
universal de la persona. Un dret que el progressiu desmantellament de
l’ensenyament públic que estem vivint des de fa temps està posant en
greu perill.
Si volem una societat veritablement democràtica, hem de defensar la
justícia social i la igualtat d’oportunitats, i això només es pot garantir
amb una bona educació pública i dotar-la dels recursos necessaris és
una obligació inexcusable de l’Administració.
És per això que ens revelem contra el clar empitjorament de l’educació
pública, mentre que veiem com les mesures preses darrerament pel
Departament deterioren greument la qualitat de l’ensenyament en el
nostre país. És per això que volem que se sàpiga què està passant:
-

-

-
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S’ha produït un progressiu augment de les hores lectives del
professorat i una pèrdua significativa del temps disponible i de la
reduccions horàries necessàries per atendre les famílies,
tutoritzar i fer entrevistes individuals amb l’alumnat, fer el
seguiment dels treballs de recerca, etc. Al mateix temps que han
augmentat les tasques burocràtiques, els informes i la
documentació interna que cal emplenar.
Es vol augmentar sensiblement el nombre d’alumnes per aula,
reduir les hores de desdoblament necessàries per poder treballar
en grups reduïts als laboratoris de ciències, als tallers de
tecnologia o per practicar l’expressió oral en les llengües
estrangeres i també es vol disminuir el nombre d’hores i de
professors destinats a l’atenció a la diversitat.
Es redueix, també, el nombre total de professors en els centres,
malgrat es mantingui el mateix nombre d’alumnes i de classes.
Això implica desplaçaments en els llocs de treball del professorat
o la reducció del nombre de contractes entre els interins i
substituts amb el conseqüent increment de l’atur.
No es volen cobrir les substitucions del professorat per baixes de
curta i mitja durada. Si un professor es posa malalt els alumnes
poden estar durant vàries setmanes sense cap professor que els
imparteixi una determinada matèria, un professor de guàrdia

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut El Cairat
Gorgonçana, 1
08292 Esparreguera
Tel. 937 774 012

-

-

cobriria temporalment l’absència sense impartir la classe o sense
ser especialista en la matèria.
Continuen les retallades en les dotacions econòmiques dels
instituts (en dos anys fins un 30% menys de pressupost), que
afecten directament al manteniment de les instal·lacions dels
centres, les despeses ordinàries en aigua, llum, calefacció,
telèfon, o a la compra de material didàctic dels laboratoris,
tallers, biblioteca, etc.
...

Creiem fermament que la situació que estem patint és un problema
global i, per tant, la solució hauria de ser global. No volem plantejar la
protesta des d’una òptica corporativista o en la recerca de perpetuar
d’uns drets adquirits, sinó que ho fem per sortir en defensa de
l’ensenyament públic i reivindicant els drets dels pares i mares i de
l’alumnat a rebre una educació digne i de qualitat. És el futur del
nostre país el que està en joc.
Una cosa és racionalitzar l’administració pública i buscar que sigui més
transparent, menys burocràtica, més racional i millor planificada i una
altra cosa molt diferent és empitjorar directament les condicions en les
que els nostres alumnes reben la seva formació acadèmica i humana.
Per tot això reclamem...
Que no es sobrecarreguin les aules, que hi hagi prou hores per atendre
els alumnes i les famílies, que es mantinguin les plantilles per
continuar millorant la qualitat, que es cobreixin amb agilitat les baixes
per malaltia, que no es retallin els pressupostos dels centres... en
definitiva que es potenciï el sistema d’ensenyament públic malgrat la
crisi i com la millor eina que té una societat per a sortir d’aquesta.
En aquesta lluita ens afecta a tots i tots hem d’estar compromesos .
FEM-NOS ESCOLTAR !!!

