	
  
Benvolgudes famílies,
Els professors i professores, i tot el personal del vostre/nostre Institut, volem compartir
la preocupació que tenim per la focalització en el sector públic de les retallades dels
Governs de la Generalitat i l'Estat.
En la situació actual de greu crisi econòmica, les polítiques que van en detriment dels
serveis públics provoquen que el pes de la crisi recaigui sobre els seus usuaris. En
moments en què l’atur i la precarietat laboral fan que moltes famílies pateixin dificultats,
l’educació i la sanitat, i tots els serveis públics, haurien de ser la garantia per mantenir la
dignitat i contribuir a la igualtat d’oportunitats en la vida de les persones.
Les retallades pressupostàries en els darrers anys afecten seriosament els principis de
qualitat i igualtat que regeixen la vostra/nostra escola pública i no semblen tenir
aturador:
• Es continuen aprimant les partides d’inversions.
• Es retalla en personal: professorat, vetlladors i personal d’administració i serveis.
• Es retalla en recursos: entre un 20 i un 30% menys de la dotació destinada a les
escoles i als instituts.
• Es retalla en serveis diversos.
Tot plegat dificulta cada cop més la gestió dels centres educatius:
• Els pressupostos ordinaris, sovint, no arriben a cobrir les despeses reals de
manteniment dels centres (aigua, gas, electricitat i neteja). Els centres viuen en part
de les aportacions de les famílies, malgrat ser centres públics, o de recursos
generats per la participació en projectes educatius que comporten una forta
implicació del professorat.………………………………………………………………………………….
• L’anunciat increment de la jornada lectiva i la reducció d'hores de coordinació
augmentarà la dificultat del professorat de gestionar els projectes educatius, de
millora i d'innovació dels centres. També pot anar en detriment de l’atenció a les
famílies i a l’alumnat.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
• L’administració no cobrirà les baixes de menys de quinze dies, i en tot cas, el centre
ha de cobrir la plaça els primers deu dies de baixa. Aquesta demora en les
substitucions del professorat va, de nou, en detriment de l’atenció als alumnes i,
concretament, de l’aprenentatge de la matèria que els pertocaria.

	
  

• La retallada de personal docent i l'augment d'un 20% del nombre d'alumnes per
classe (cosa que implica 36 alumnes/aula a secundària i 40 alumnes/aula a
Batxillerat i Cicles) posa en perill el manteniment de ràtios baixes, d'aproximadament
20 alumnes per aula, que fins ara hem pogut mantenir gràcies a un gran esforç
organitzatiu al nostre Institut. Aquests agrupaments faciliten l'atenció més directa a
l'alumnat i repercuteixen en l'aprenentatge i el manteniment de la bona convivència
al nostre Centre.
La conseqüència de les retallades, doncs, és la disminució de la qualitat de l’educació i
formació de l’alumnat i, per tant, del compliment dels objectius de la llei d'educació.
Aquesta carta forma part d’un conjunt de petits gestos que el professorat del Vil·la
Romana, en Claustre, ha decidit d’emprendre: informació als pares, carta al Síndic de
Greuges a través del Consell Escolar, concentracions a l’hora del pati i cartells contra les
retallades per tot l’Institut.
Us convidem a participar amb els vostres fills i filles en aquestes inciatives i a aportar
noves idees per a la defensa de l'escola pública. Perquè els nostres fills i filles puguin
formar-se amb el màxim de qualitat i puguin arribar on vulguin el dia de demà.

Ben cordialment,

El Claustre de professorat

La Garriga, maig de 2012

