Fem un darrer esforç el 2 i el 9 de juny!
#VagaEducació

El passat 25 de maig vam protagonitzar la setena vaga educativa unitària des del mes de març. El
personal dels centres educatius hem tornat a sortir als carrers en les mobilitzacions més grans dels
darrers trenta anys, una autèntica revolució educativa amb l’objectiu de revertir les retallades que
arrosseguem, millorar les nostres condicions laborals i augmentar els recursos necessaris per a la
qualitat de l’educació pública en el nostre país (6% del PIB).
Què hem aconseguit amb les vagues i mobilitzacions?
– Organitzar-nos i unir-nos des dels centres educatius.
– Canviar el relat social: la lluita per les condicions laborals és una lluita per l’educació pública i les
seves treballadores i treballadors. Hem evidenciat les mancances, la creixent burocratització i la
manca de recursos que pot portar al col·lapse (fet que han denunciat també més de 700 direccions
en un comunicat inconcebible en altres moments).
– Fer seure a negociar el Departament d’Educació.
– Que s’hagin plantejat propostes que eren impensables des de feia anys, tot i que continuen essent
insuficients: amb la recuperació de l’hora lectiva en diferents cursos segons l’etapa es pretén dividir
el professorat.

– Bastir un front de lluita comú entre totes les organitzacions sindicals.
– Avui dimecres 1 de juny tornem a la mediació al Departament de Treball.
Les organitzacions sindicals continuem fermes en les reivindicacions i esperem que el Departament
d’Educació vingui amb clara voluntat d’arribar a un acord necessari. Les propostes descafeïnades
que ens ha fet arribar l’administració fins ara mostren la incapacitat de la conselleria per a
arribar a acords, evidencien la incapacitat negociadora i la poca voluntat política de posar
solucions reals i pràctiques a les problemàtiques que hem anat plantejant de manera unitària i
amb el total suport del personal als centres educatius:
– El mateix dia de l’aplicació de la sentència en contra de la immersió lingüística sobre el 25% de
castellà, els centres educatius i el professorat van rebre una instrucció poc concreta i poc efectiva
sobre com procedir. La inseguretat del professorat és màxima, no existeix cap cobertura legal ni la
garantia d’una assumpció de responsabilitat per part de l’administració.
– A les alçades de curs que estem no s’han publicat els currículums. Encara es troben en exposició
pública, després de rebre cents de propostes de canvis, alguns de molt rellevants, que en bona part
no s’han tingut en compte. Per al curs vinent és impracticable la seva aplicació des del punt de vista
pedagògic.
– Pel que fa al canvi de calendari:
– El Departament no ha assumit ni respectat el dictamen preceptiu del CEC en què es demana
l’ajornament (moratòria) de l’avançament de curs.
– Les instruccions que han arribat a centres del mes de juliol, en el millor dels casos, provocaran
greuges comparatius entre els treballadors.
– No hi haurà temps material per poder preparar un curs cabdal després de dos cursos en plena
pandèmia.
– La plantilla als centres educatius, tant el dia 5 com el 7, no està garantida al 100% (cada curs,
durant els primers dies de setembre, el professorat ha anat arribant als centres, enguany s’haurà
d’iniciar classes sense la plantilla completa).
– La matrícula d’alumnat tampoc està garantida, ja que hi ha comissions de garanties que es
reuneixen la primera setmana de setembre.
– Ha quedat palès que es tracta únicament d’una mesura propagandística, sense un impacte real en
la qualitat per a l’alumnat.
– S’imposa a les direccions que assumeixin unes tasques que no els pertoca i que fins ara
gestionaven les AFA.
– Les empreses de lleure educatiu i menjador tindran mancances de monitoratge importants.
– El sistema educatiu pateix una manca endèmica de professorat i personal educatiu que repercuteix
directament en la qualitat del sistema.
L’administració, tot i saber l’afectació positiva del retorn de la segona hora lectiva (un
increment de 3.472 dotacions: 1.463 a primària + 2.009 de secundària), no només no
aplica la seva pròpia proposta de cara al setembre assumint el retorn a l’horari lectiu de
primària, sinó que la redueix eliminant els reforços COVID per al curs vinent.
Animem tots els centres educatius a tractar en els claustres la situació de col·lapse del sistema
educatiu, els canvis que empitjoraran encara més la situació a partir del setembre i les propostes de
mobilitzacions amb les vagues de 2 i 9 de juny. Si fem prou pressió a les properes convocatòries, és
possible aconseguir mesures tan importants com el retorn a l’horari lectiu per a totes les etapes de
cara al curs que ve. És una qüestió de voluntat política.
Companyes i companys, tot i les dificultats tenim un compromís i un deure amb la nostra feina i el
nostre alumnat, ens cal fer un últim esforç! L’administració es troba afeblida: no en va el
conseller González-Cambray és qui ha rebut la pitjor valoració política i social de la seva tasca al
capdavant de la conselleria.

Participa en les assemblees i uneix-te a les mobilitzacions i accions al teu territori!
Participa a les vagues! #CambrayCessament
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Centre de formació d’adults de Ciutat
Meridiana, ara!

Els sindicats sotasignats manifestem el nostre rebuig pel trasllat de l’AFA Ciutat Meridiana proposat
pel Consorci d’Educació de Barcelona i sense haver-hi una proposta clara de reubicació, la qual cosa
impedeix esdevenir Centre de Formació d’Adults independent com la resta de centres de formació
d’adults de la ciutat.
Ciutat Meridiana, avui en dia, encara no té cap Centre de Formació d’Adults (CFA) complet. En
aquest barri l’Educació de les Persones Adultes es realitza a la darrera “Aula de Formació d’Adults”
(AFA) que existeix a Catalunya, amb totes les mancances que això suposa.
Ciutat Meridiana no té un CFA autònom perquè en setze anys (des del retorn de l’Educació d’Adults
al Departament d’Ensenyament) no s’ha volgut que l’escola continuï al mateix lloc, al·legant que és
zona verda malgrat que l’edifici va ser construït fa quaranta-cinc anys. Tampoc s’ha trobat un espai
digne que permeti la creació d’aquest centre, amb les condicions mínimes que un CFA ha de
complir.
Les propostes que fins ara s’han traslladat no suposaran cap benefici ni impuls per l’Educació de les
Persones Adultes al barri de Ciutat Meridiana sinó al contrari:
– L’escola continuarà essent un AFA i que el curs vinent 22/23 comença el seu desmantellament, en
obligar a matricular l’alumnat de Secundària en un altre CFA del districte. També implicarà que part
del professorat que imparteix aquests ensenyaments de GES passi a la plantilla del dit CFA.
– Si no es contempla seguir al mateix lloc, i es continua sense aconseguir un espai adient, l’Escola
passaria a ser adscrita al CFA Freire de forma definitiva, el que suposaria perdre tota l’autonomia
per gestionar l’oferta formativa, grups, horaris, recursos econòmics, etc.

– Deixa abandonada la part superior del barri, sense escola d’adults i distant de qualsevol oferta.
– Cronifica la situació de deixadesa de l’Educació de les Persones Adultes al Barri i que hauria de
funcionar com una “extensió” depenent d’un CFA que no és al barri.
– Augmentarà el percentatge de persones sense estudis, perjudicant greument la classe obrera
treballadora d’aquesta zona.
Després de quaranta-quatre anys amb l’educació d’adults relegada a uns barracons, Ciutat
Meridiana no mereix un atac com aquest.
Cal compromís amb l’Educació de Persones Adultes: crear un centre en condicions i no deixar cap
part del barri descoberta.
Hi ha alternatives per fer ambdues coses: demanar la requalificació del solar dels barracons per a ús
educatiu, utilitzar espais cedits per entitats per no abandonar la part superior entre altres.
El que fa falta és compromís i voluntat per part del Departament d’Educació, Consorci d’Educació i
de l’Ajuntament de Barcelona per garantir i impulsar aquest dret bàsic, també a Ciutat Meridiana.
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Gran èxit de la primera jornada de vaga a
l’educació

La Intersindical volem celebrar l’èxit rotund del primer dia de vaga d’un mes de
mobilitzacions, que ha tingut un seguiment majoritari de més de la meitat dels
treballadors (amb uns serveis mínims abusius imposats que han provocat que molts treballadors no
s’hagin pogut sumar a la vaga). Celebrem que el col·lectiu docent, el personal PAS i el personal
d’atenció educativa, en definitiva, els treballadors de l’educació catalana, s’hagin plantat amb
fermesa davant les actituds i mesures del Departament d’Educació, davant la situació del sistema
educatiu i els darrers 10 anys de retallades que encara arrosseguem avui.
L’educació a Catalunya ha dit prou! Les retallades cròniques que afecten la qualitat de l’educació
i els nostres drets laborals, els canvis constants que busquen solucions màgiques sense invertir més
recursos o que simplement busquen acontentar lobbies concrets, la manca d’inversió permanent,
etc., són qüestions que fa anys que els docents, els alumnes, i tots els treballadors de l’àmbit
educatiu carreguem a l’esquena. I, finalment, hem dit prou d’una manera clara, unitària i
inequívoca, perquè tots junts som una comunitat educativa compromesa amb una educació de
qualitat, en català, que respecti els drets laborals i que tingui els recursos suficients.
La Intersindical exigim al conseller que escolti el clam d’avui i s’assegui d’una vegada per
totes a negociar de veritat partint de les nostres reivindicacions, que s’ha demostrat que
són les de tot el col·lectiu, i amb propostes clares, constructives i amb voluntat d’escolta i
treball conjunt. Si és incapaç de veure’n la urgència, el millor que podria fer és dimitir i deixar que
alguna altra persona les trobi.
L’èxit de la resposta del món educatiu ha estat possible gràcies a l’esforç de molts claustres per

explicar-ne els motius a les famílies i per arribar allà on els sindicats no hem pogut arribar. La
majoria de famílies s’han posicionat també clarament al nostre costat perquè entenen que lluitem
per millorar la qualitat de l’educació i pel futur dels infants i joves.
La sentència del 25% de castellà ha estat l’últim atac a la nostra llengua, però la greu situació que
pateix actualment el català en molts centres és fruit de la deixadesa d‘un Departament que
mai ha volgut posar els recursos necessaris per garantir l‘aplicació de la immersió
lingüística. Si el Departament no habilita més aules d’acollida, no facilita la formació i el reciclatge
lingüístic dels docents i el personal educatiu, no abaixa les ràtios i no fa una clara aposta per
revertir la situació, serà igual de responsable que l’estat espanyol del retrocés progressiu del català
a les aules.
Per tot això, animem els docents, el personal PAS i el personal d’atenció educativa a no
defallir, i a continuar amb la vaga demà i demà passat, i també el dia 23, un dia central per
la lluita per la llengua, i tots els que vinguin, perquè avui hem aconseguit una vaga històrica,
però ens cal persistir fins aconseguir que el Govern rectifiqui.

La seva sentència, la nostra lluita! #Vaga23M

El proper 23 de març, la COS, la Intersindical-CSC i el SEPC convoquem a la vaga tota la
Comunitat Educativa del Principat, a tots els nivells educatius -obligatoris i postobligatoris, des

d’infantil fins a la universitat- en resposta a la sentència del 25% de classes en castellà i en defensa
d’una educació pública i íntegrament en català.
Estudiants i docents tenim la convicció que cal unir forces per demostrar i deixar
constància que no es tracta d’un atac aïllat. Es tracta d’una peça més de l’estratègia
orquestrada per part dels estats espanyol i francès contra l’eix vertebrador dels Països Catalans, la
llengua pròpia de la nostra nació. Si volem un futur on puguem treballar, estudiar i viure plenament
en català, només ens queda organitzar-nos, lluitar i demostrar que la força del poble treballador
català és, quan s’ho proposa, indeturable.
Fa uns mesos es feia pública la sentència ferma del TSJC que imposava un mínim del 25% del
castellà a les aules i es demostrava, un cop més, que l’Estat espanyol disposa de tota la maquinària
jurídica hereva del franquisme i d’un marc legal fet a mida per reprimir la nostra llengua fins a
aconseguir-ne la seva gradual desaparició. Aquesta sentència haurà de ser executada
obligatòriament per tots els centres educatius a partir de finals del mes de març.
Davant d’aquest atac flagrant contra l’escola catalana i contra el nostre poble, la resposta
de la Generalitat de Catalunya s’ha limitat a repetir una corrua de paraules buides.
L’Administració no només s’ha mostrat incapaç de defensar l’escola catalana, sinó també de
destinar-hi els recursos necessaris per assegurar l’aprenentatge i la integració de tots els alumnes
en un marc de cohesió i igualtat. Encara més: pretén, amb el nou Decret d’ordenació dels
ensenyaments, “flexibilitzar” la immersió en funció del context ambiental, és a dir, liquidar-la trenta
anys després que entrés legalment en vigor.
A més a més, el Departament ha preferit tirar endavant un reguitzell de canvis i mesures
que han estat decidides de manera unilateral i sense cap voluntat de negociació, com ho són
l’avançament del calendari escolar o algunes propostes de l’esmentat Decret d’ordenació curricular.
No podem ni volem oblidar, tampoc, la situació d’incertesa i angoixa en què viu el personal substitut
i interí a causa de la Icetada aprovada el passat desembre, i que encara no sabem com afectarà
Catalunya i, concretament, el món de l’educació. Tot això, en un sistema educatiu que arrossega
unes retallades injustificables des de fa més d’una dècada.
Per aquest cúmul de motius, i perquè en tenim PROU que se’ns vulguin laminar tants drets
inalienables, fem una crida a TOTA la Comunitat Educativa del Principat de Catalunya a
unir-se a la vaga del 23 de març i a lluitar amb nosaltres per l’únic model que ens pot permetre
construir el futur que volem: una escola pública i 100% en català.
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Infermeria als centres educatius, ara!
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A la sectorial d’Educació volem assenyalar que hi ha unes necessitats contínues i creixents
que afecten diferents aspectes de la salut física, mental i emocional de l’alumnat en el
context escolar, així com la formació en salut.
El dret a la salut i a l’educació són universals, i tots els alumnes del sistema educatiu públic català
han de poder accedir-hi en condicions d’igualtat i seguretat, amb independència de les seves
necessitats individuals. Assegurar-ho només és possible si es dota de personal d’infermeria els
centres educatius.
Com a professionals sanitaris i docents, rebutgem de ple la figura del vetllador sanitari
introduïda pel Departament d’Educació perquè:
Significa externalitzar a empreses privades serveis públics, en la línia del que propugnen
els sectors més ultraliberals.
Significa inhibir-se de la pròpia responsabilitat envers la societat a l’hora de prestar
serveis de qualitat amb seguretat.
Significa confiar a persones alienes al departament de Salut i al d’Educació la salut i la
seguretat dels més febles, que no tenen formació en infermeria, però sí que tenen
contractes extremadament precaris.
Per tant, reclamem que es desplegui totalment l’acord-marc de col·laboració entre el Departament
d’Educació i el de Salut. Cal dotar els centres educatius de Catalunya de professionals d’infermeria
que puguin atendre les necessitats relacionades amb la salut del milió d’alumnes del sistema
educatiu català . I ens ens afegim a les posicions de la sectorial de Sanitat sobre Infermeria Escola.
Cal que la infermeria escolar s’incorpori a tots els centres educatius de Catalunya.
L’article 5 del decret 150/2017 d’atenció educativa a l’alumnat en el seu marc inclusiu va donar lloc
a un programa de promoció i protecció de la salut i prevenció de la malaltia en l’àmbit escolar. Allà

es determinava que les necessitats d’assistència sanitària dels alumnes que ho requereixin,
especialment dels qui tenen estats de salut clínicament complexos, queden cobertes amb fons
públics.
D’una banda, nosaltres la infermeria de la Intersindical demanem la presència de la figura de
l’infermer/a a les escoles per millorar la salut de la població escolaritzada mitjançant accions de
promoció i protecció de la salut, de prevenció de la malaltia i actuació en les situacions de risc i
d’atenció precoç per trastorns com ara dislèxia, TDHA, autisme…, la salut afectiva, la salut sexual,
les addicions comportamentals i a substàncies, la salut alimentària, l’activitat física saludable, les
violències i la salut social, les malalties infeccioses (com la COVID 19) i la salut bucodental. Unes
necessitats que amb la pandèmia han quedat totalment desateses malgrat la seva importància.
D’altra banda, també volem garantir que els infants i adolescents amb necessitats especials de salut
desenvolupin amb la màxima normalitat les seves activitats diàries en el centres educatius ordinaris.
El paper de la Infermeria escolar és gantir la continuïtat de l’assistència sanitària. Després
de la pandèmia, hem detectat un augment de problemes de pell i de sarna, major
incidència i severitat de problemes relacionats amb la salut mental (angoixes, pors,
addiccions, trastorns, etc.)
I sobretot una manca d’autoconeixement en adolescents.
Formar en educació per a la salut mestres i alumnat (tallers, sessions, reanimació
cardiopulmonar).
Insistir en la prevenció i promoció de la salut, abans que la malaltia no es manifesti.
Defensar la figura de infermeria davant l’intrusisme professional.
Atendre l’alumnat d’escoles, instituts i centres d’educació especial.
Reivindicar que la salut escolar de la comunitat educativa és global i que la infermera
n’és la clau de volta.
La infermeria escolar atén :
Alumnat amb malalties cròniques i necessitats complexes d’atenció o amb malalties
avançades (entre d’altres, diabetis – obesitat – nens amb sondes permanents (ronyó,
gàstrica) i traqueotomies i colostomies – celiaquia – epilèpsies – al·lèrgies).
Alumnes sense cap patologia coneguda, per garantir una atenció integral en salut de la
població infantil i adolescent.
Tot això en col·laboració amb els centres educatius i els serveis de salut comunitària presents en el
territori.

La salut en entredit, exigim mesures i
mobilitzem-nos!

Els sindicats de l’educació hem fet un comunicat unitari envers la situació que s’està vivint als
centres educatius.

Descarrega el comunicat unitariBaixa
Així mateix, hem convocat una concentració davant del Departament d’Educació i emplacem les
comunicats educatives a fer accions i concentracions davant dels centres educatius per denunciar la

situació que estan vivint i reclamar els recursos i mesures necessaris.

Ara i sempre, l’escola en català

El model d’escola catalana aposta per la inclusió, la cohesió, l’equitat i la igualtat d’oportunitats. La
immersió lingüística va ser un model de consens als anys 80 i ho continua sent; així ho demostren les
enquestes sobre aquest tema i el fet que d’un sistema amb un milió i mig d’alumnes i més de 3000
centres educatius, molt poques famílies han demanat un canvi de model.
Les sentències que pretenen imposar un mínim d’un 25% en castellà a les aules catalanes, com la
del Tribunal Suprem que avui passa a ser ferma amb un termini de dos mesos per a ser aplicada a
tot el sistema educatiu, responen a interessos i criteris ideològics i no pas pedagògics, que són els
que haurien de guiar la tasca educativa del nostre país.
Davant d’aquesta nova, però reiterada ingerència judicial a l’educació catalana, demanem al
conseller d’educació i al govern de la Generalitat que no cedeixin a les pressions i que no només no
apliquin aquesta sentència que liquidaria l’educació en català, sinó que reforcin encara més (com
van anunciar en el pla d’impuls de la llengua a l’educació) el model lingüístic i apliquin la normativa
catalana per la qual la llengua vehicular de l’educació a Catalunya és el català.

