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MANIFEST  PER L’ESCOLA PÚBLICA DEL CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL  DE SANT JUST DESVERN 
  
En les últimes dècades, el somni d’una escola pública catalana, laica i gratuïta, ha 
experimentat un gran avenç en el món real gràcies, sobretot, a la pressió i esforç de 
gran part del professorat i d’altres agents educatius i socials. Però, ara, aquella 
escola comença a esvanir-se. És per això que volem transmetre a l’opinió pública  
la nostra preocupació per la repercussió immediata de les retallades en la qualitat 
de l’ensenyament, ja que suposen una minva considerable de recursos humans i 
materials i de resultats, sobretot pel que fa als següents punts:  

 
1) Les polítiques educatives canviants, que impossibiliten la continuïtat de 
projectes innovadors iniciats pels centres i que modifiquen els currículums 
arbitràriament.  
 
2) La reducció del personal docent i l’eliminació de la sisena hora, que han fet 
que l’alumnat hagi perdut 175 hores de classe per curs acadèmic. 

 
3) La insuficiència de les partides assignades a les despeses de 
funcionament dels centres, que han causat afectacions serioses en projectes 
com els d'autonomia dels centres, la formació contínua de mestres, les 
biblioteques escolars, el foment de l'esport i l'activitat física, l’intercanvi 
d'estudiants i l’ús de les noves tecnologies.  
 
4) Els increments de les ràtios, que significa un augment del 20 % del nombre 
d’alumnes a les aules. 

- A infantil i primària és, actualment, de 25. El curs vinent pot passar a ser 30 
- A secundària actualment és de 30. El curs vinent pot passar a ser  35 
- A batxillerat actualment és de 35. El curs vinent serà 40. 
Això comportarà  la massificació a les aules i, per tant, la impossibilitat d’un 
treball més individualitzat. 

  
5) Les modificacions en les substitucions i cobertura de baixes del 
professorat, que es concreta en no nomenar una substitució fins que hagin 
transcorregut 10 dies lectius des de l’inici de la situació que la justifica. Això 
comportarà conseqüències negatives principalment pel que fa a especialitats 
desateses, canvis constants de mestres i professorat en les aules, pèrdua de 
reforços i desdoblaments de grups i currículums paralitzats.  
 



 2

6) El suport a l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials, 
que experimentarà encara una major reducció de recursos. Això afectarà, 
sobretot, els  equips d’atenció psicopedagògica, les vetlladores i el personal de 
suport en l’educació infantil.  
 
7) L’alentiment de la inversió en construccions i reformes d'edificis, que 
farà que algunes escoles es perpetuïn en barracons provisionals. En altres casos 
es renunciarà a la continuïtat de les obres de centres que estan a mig fer i es 
repartiran els alumnes entre escoles que ja estan prou plenes.  
 
8) La marxa enrere en la corresponsabilitat del Govern de la Generalitat 
en el sosteniment de les places de les escoles bressol, que ja significa una 
reducció del 40% de l’aportació del Departament d’Ensenyament. Això posa en 
risc el model d’escoles bressol municipals i carrega injustament en els 
ajuntaments i les famílies aquesta manca d’aportació en uns moments d’especial 
dificultat. 
Així, l’etapa de 0 a 3 anys deixa de ser una prioritat de la Conselleria, que 
tampoc no ha convocat les beques corresponents, la qual cosa ha fet que  moltes 
famílies amb recursos limitats es trobin excloses del dret a portar els seus 
infants a una escola bressol.  
 
9) Els dubtes generats durant els processos de preinscripció d’escoles 
bressol, primària, ESO i  Cicles Formatius de Grau Superior, en relació als 
criteris, ràtios i taxes, que ha creat una sensació d’incertesa –d’angoixa a 
vegades- en les famílies.  
 
10) La supressió de beques de menjador, d’ajudes al transport escolar, a la 
reutilització de llibres de text, al foment de l’estudi per a l’alumnat amb famílies 
amb dificultats, així com les ajudes i subvencions a les AMPA, fan cada 
vegada més difícil la igualtat d’oportunitats a l’educació.  

 
Si aquest seguit de decisions de Govern no s’aturen i modifiquen, l’educació 
pública de qualitat i per a tothom, que és un dels pilars fonamentals pel creixement 
del grau de civilització, cultura i prosperitat d’una societat, patirà una dràstica 
limitació que podem trigar uns altres quaranta anys en recuperar. Està, doncs, en 
perill la nostra cohesió social i l’expectativa d’un futur millor.  
 
       5 de juny de 2012 
 


